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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Beykoz Üniversitesinden:
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2019 tarihli ve 30831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesini veya ilgili Senato tarafından doktora derecesine sahip bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Öğrenci, en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar dönem projesi konusunu Enstitüye bildirmek zorundadır. Dönem projesi danışmanı ve
konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış
ve aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci, dönem projesi dersini aldığı yarıyıl sonunda Senato tarafından kabul edi-
len dönem projesi yazım kılavuzuna ve benzerlik denetimi uygulama esaslarında belirtilen
oranlara uygun olarak, akademik takvimde belirtilen tarihlerde gereklilikleri yerine getirerek
dönem projesini danışmanına teslim eder. Ara rapor ve yazım kılavuzu ile benzerlik denetimi
uygulama esaslarına uygun dönem projesini teslim eden öğrencilerin, tüm derslerden başarılı
olması ve genel not ortalamalarının en az 2,5 olması koşuluyla dönem projesi sunuma alınır.
Üç kişilik jüriye yapılan sunum sonrasında oy birliği ya da oy çokluğu ile öğrenci başarılı ya
da başarısız olarak değerlendirilir. Ara rapor ve yazım kılavuzu ile benzerlik denetimi uygulama
esaslarına uygun dönem projesini danışmanına teslim etmeyen öğrenciler, dönem projesi su-
numuna alınmayarak danışmanı tarafından dönem projesi dersinden başarısız olarak değerlen-
dirilir.

(4) Başarısızlık durumunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzelt-
me ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşünü, tezin intihal raporunu ve tezi PDF formatında Enstitüye teslim eder.
Enstitü intihal raporunun ve tezin jüri üyelerine gönderilmesini sağlar. Jüri üyeleri tarafından
rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespit edilmesi durumunda tez gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.”

“(7) Tezi kabul edilen öğrenciler, tezlerini tez teslim kılavuzuna uygun olarak tez sına-
vına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler,
diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri
kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci ka-
bul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Bilimsel hazırlık programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin kre-

dilerine göre Mütevelli Heyetinin o yıl, lisansüstü programlar için kredi başına belirlediği öğ-
renim ücretini öder.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programını başarı ile tamam-
layan öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına katılan öğrenciler, istedikleri tak-
dirde yaz öğretiminde açılmış olan dersleri Mütevelli Heyetinin o yıl, lisansüstü programlar
için kredi başına belirlediği öğrenim ücretini ödeyerek alabilirler.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2’nin al-
tına düşemez” ibaresi “3’ün altına düşemez” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Dersler için kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri yarıyılın başında
EÖBS’de ilan edilir. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin (projeler,
tasarım dersleri, bitirme çalışmaları, mezuniyet projeleri, süpervizyon, dönem projesi, tez ve
benzeri faaliyetler) dışında herhangi bir ders için yarıyıl içerisinde biri zorunlu ara sınav, diğeri
yarıyıl sonu sınavı olmak üzere en az dört ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur. Üniversite
Senato kararı ile ölçme faaliyet sayılarında farklı uygulama yapılabilir. Ara sınav ve/veya yarıyıl
sonu sınavı gerektirmeyen derslerin başarı notu, yarıyıl içerisinde yapılmış olan faaliyetlerin,
dersin özelliğine göre ilgili öğretim elemanı veya oluşturulan jüri tarafından belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tek ders sınavı; ders programlarındaki tüm derslerini alarak tek bir dersten başarısız
olan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerin girebileceği bir sı-
navdır. Uygulamalı dersler (proje dersleri, dönem projesi, tez, süpervizyon, seminer ve benzeri
faaliyetler) tek ders sınavı dışında tutulabilir. Bu kapsamdaki dersler ilgili akademik birimlerin
kurulları tarafından belirlenerek Senato kararı için Rektörlüğe bildirilir.
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(2) Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde ilan edilir. Tek
ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitüye baş-
vurabilirler.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 61- (1) Mazeret sınavı; ara sınava, mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci-

lere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tanınan sınavdır. Sınavlara mazereti nedeniyle
giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç sınavların bitimini takip eden beş iş günü
içinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ekinde verir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu, süresi içinde
mazeretini bildiren ve mazereti haklı ve geçerli gerekçelere dayanan öğrencilere, ilgili ders
için mazeret sınav hakkı tanıyabilir. Mazeret sınavları Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği
tarihlerde yapılır. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile
belgelenmesi gerekir.

(2) Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının mazereti şeklinde değerlendirilir. Yarıyıl
sonu ve bütünleme sınavlarına, olağanüstü durumlar (doğal afet, uzun süreli hastalık, kaza, bi-
rinci derece aile fertlerinden birinin vefatı ve benzeri beklenmeyen durumlar) nedeniyle ve
belgelendirmek koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 63- (1) Ders programında yer alan derslerini, derslerin azami tamamlanma

süreleri içerisinde tamamlayamayan öğrencilere, daha önce almış oldukları dersler kapsamında
iki ders için ek sınav hakkı verilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci bir dersin sınav notuna itirazını, bu notun EÖBS üzerinden ilanından iti-
baren üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapar. Enstitü Müdürlüğü, dersin
öğretim elemanı, anabilim/anasanat program başkanı ve dersle ilgili bir öğretim elemanından
oluşan bir komisyon oluşturur. Komisyon, itiraz edilen sınavın başarı notunu maddi ve/veya
değerlendirme hatası çerçevesinde yeniden inceleyerek sonucunu üç iş günü içerisinde Enstitü
Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İtiraz sonucu, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ka-
rara bağlanır ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, bu karara itiraz etmek isterse, itirazını kararın
bildirildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Rektörlüğe yazılı olarak iletir. Bu süreleri geçi-
renler, itiraz hakkını kaybetmiş olurlar. Öğrenciler, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları sonucu
oluşan dersin başarı notuna da itiraz edebilir. Bu durumda da itiraz edilen dersin başarı notuna
katkısı hakkında, bulunulan yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçları göz önünde bulunduru-
larak bu maddede tanımlanan usul ve esaslar uygulanır.

(3) Notuna itiraz edilemeyecek dersler (süpervizyon, dönem projesi, tez ve benzeri uy-
gulamalı dersler) ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun onayı ile Senato kararı alın-
mak üzere Rektörlüğe iletilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Üniversiteye kayıt yaptırılan yıl dikkate alınarak, kayıtlı olduğu tezli programı normal
eğitim süresinde (4 yarıyıl) tamamlayamayan öğrenci, alacağı her bir ek süre (5 inci ve 6 ncı
yarıyıl) için Mütevelli Heyetinin ek süre karşılığında belirlediği öğrenim ücretini öder.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciye yapılacak tebligat, öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta ad-
resine, EÖBS’den veya ilgili akademik ve idari birimler tarafından web sitesi ve/veya duyuru
panolarından ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/7/2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh

Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine 39 uncu maddesinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Tıp Fakültesine ilişkin özel hükümler

EK MADDE 1- (1) Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim açısından, bu Yönet-

meliğin öğretim, sınav, değerlendirme, diploma ve akademik izin konularında belirtilen hu-

suslara ilişkin olarak ilgili yönergelerinde özel hükümler getirilebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/2/2022 tarihli ve 31757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Daha önce bir lisansüstü programdaki öğrenimini herhangi bir nedenle yarıda bı-

rakmış veya mezun olmuş bir öğrenci, bir lisansüstü programa yeniden kayıt yaptırmış ise bu

durumda daha önce aldığı ve başardığı dersler saydırılabilir. Derslerin saydırılması, içerik ve

kredi denkliği göz önünde bulundurularak anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK

kararı ile kesinleşir.

(2) Saydırılacak dersler, öğrencinin öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda

olduğu asgari kredinin 2/3’ünü geçemez.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletme-

sinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları dü-
zenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama bi-
rimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Harran Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Harran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Harran Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üze-

re kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4- (1) İşletme, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) İşletmeye bağlı sağlık hizmetleri uygulama ve araştırma hastanesi, diş hekimliği fa-
kültesi, sağlık bilimleri fakültesi, veteriner fakültesi ve sağlık hizmeti veren diğer birimlerde
klinik, poliklinik, laboratuvar ve diğer hizmet birimlerinde muayene, tahlil, tetkik, tedavi, ame-
liyat, girişimsel işlemler ve bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hizmetleri
ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız tedavi kurum ve birimlerini işletmek.

b) Turizm işletmeciliği ve otelcilik eğitiminin uygulama alanlarını işletmek, yiyecek,
içecek, konaklama hizmetleri vermek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.

c) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,
uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, elektronik ortamda veya yüz yüze seminer düzenle-
mek, kurs açmak, toplantı, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, sınavlar yapmak.

ç) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve
kalibrasyon yapmak.

d) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak, bilimsel sonuçların uy-
gulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

e) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,
broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yapmak.
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f) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım
hizmetlerini yapmak.

g) Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca
üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve öl-
çümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

ğ) İşletmeye bağlı araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunan imkânlar çerçevesinde
her türlü, test, analiz, cihaz ve laboratuvar altyapısı kullanımı, sertifikasyon işlemleri, eğitim
ve kurs faaliyetlerini gerçekleştirmek, laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet
ve edevatın üretim, bakım ve onarımını yapmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında pedagojik formasyon, yabancı dil, yabancılara
Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım ve donanım, bilirkişilik, arabuluculuk gibi konularda
elektronik ortamda veya yüz yüze sertifikalı eğitim hizmeti vermek.

ı) Üniversite bilgisayar altyapısını kullanarak her türlü yazılım, program üretim ve sa-
tışını yapmak.

i) İşletme birimlerinin faaliyet alanı ile ilgili her türlü baskı, grafik, yayım ve basım iş-
lerini yapmak, ziraat ve veterinerlik kapsamında canlı materyal, tarımsal ürün ve benzeri mallar
üretmek ve elde edilen ürünleri ilgili mevzuat hükümleri kapsamında pazarlamak.

j) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı
olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulun-
mak ve Yönetim Kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, sat-
mak, satış yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları
MADDE 5- (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde, sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 6- (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst

yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. Harcama yetkilileri yazılı ola-
rak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise
hiyerarşik olarak kendilerine en yakın kurum personeline devredebilirler.

Sermaye limiti
MADDE 7- (1) İşletmenin sermaye limiti 634.785,00 Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9- (1) 25/12/1999 tarihli ve 23917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde

yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen

ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, ön lisans ve lisans düzeyindeki
her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğ-
renme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, se-
minerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dı-
şındaki tüm iş yükünün sayısal değerini,

c) Birim: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve mes-
lek yüksekokulunu,

ç) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin İstanbul
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki
ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Dekan: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
e) İlgili kurul: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte

kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksek-
okulu kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde
fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksek-
okullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Müdür: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı yüksekokulların müdürle-
rini,

ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Ku-

rulunu,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul

Kontenjanlar
MADDE 5- (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl

Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirle-
nir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6- (1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü,

ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar
MADDE 7- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim üc-

retleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.
(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim üc-

retini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz okulu öğretimi ücretini kapsamaz. Yaz okulu öğ-
retiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş
süre içinde ödenir.

(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kaydolacakları derslere ilişkin eği-
tim-öğretim ücretini, derslerin kredisi göz önünde tutularak ilgili yıl için Mütevelli Heyetin
belirlediği kredi başına ücreti hesaplanarak öder.

(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konular,
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve Üniversitenin ilgili yönergesi çerçevesinde yürütülür.

Üniversiteye kayıt
MADDE 8- (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için

öğrenim ücreti ile ilgili işlemlerin yerine getirilmiş olması gerekir.
(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Senato

tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından
belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter onaylı vekalete
sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruları ile kayıt yapabi-
lirler.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya yetkili makamdan onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Ancak, beyana yönelik bilgilerin doğrulamasının yapılamaması durumunda aday-
dan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin
kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm
belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu ki-
şilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri verilmez.

(4) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak
iddia edemezler. Ancak, mazeretleri sebebiyle süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların maze-
retlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar veri-
lir.

(5) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu
ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 9- (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri, diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yapılır.
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Dikey geçiş yolu ile kayıt
MADDE 10- (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapıla-

cak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yük-
sekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 11- (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan

öğrencilerin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci
olarak Üniversiteden ders almalarına izin verilir.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranların, kayıtlı olduğu üniversi-
teden yazılı izin alması ve başvuru esnasında bu belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili birimin görüşü alınarak
ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süre-
sine dâhildir.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senato tarafından değerlendirilir.

(7) Özel öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt
MADDE 12- (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili işlemler, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
ve Senato kararlarına göre yapılır.

Kimlik kartı
MADDE 13- (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi

olduğuna dair öğrenciliği süresince ve mezun olana kadar kullanabileceği fotoğraflı bir öğrenci
kimlik kartı verilir.

Muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 14- (1) Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenim görmüş, mezun

veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren
on iş günü içinde ders muafiyet talebinde bulunabilirler. Ders muafiyet talebi onaylı transkript,
ders içerikleri ve dilekçe ile ilgili akademik birimlere yapılır.

(2) Üniversitenin muafiyet ve intibak yönergesine göre değerlendirilerek öğrencilerin
önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği, ilgili yönetim kurulunca
kabul edilen derslerin notları, 28 inci maddede yer alan esaslar çerçevesinde başarı notuna çev-
rilir ve transkripte işlenir.

(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrencinin ilgili yönetim kurulunca muaf edilen
dersleri için, daha sonra kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.

(4) İlgili akademik birimin önerisi ve Senato kararı ile YÖK zorunlu dersleri ve belir-
lenecek diğer dersler için muafiyet sınavı yapılabilir.

Yabancı dil yeterlilik/seviye tespit sınavı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 15- (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan ön lisans ve lisans programlarına

kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın öğretim diline ilişkin yabancı dil ye-
terlilik sınavına tabi tutulurlar.
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(2) Yabancı dil yeterlilik sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı
dil düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek
zorundadır. Yabancı dil yeterlilik sınavının sonucuna göre yabancı dil seviyesi yeterli bulunan
öğrenciler ise zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutularak bölümlerinin birinci sınıfına
kayıt yaptırma hakkı elde ederler.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet şartları, yabancı dil yeterlilik sınavının
içeriği ve uygulama şekli, başarı ölçütleri ve yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular; ilgili
mevzuat hükümlerine, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönergesine ve Senato kararlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Esasları

Öğrenim süresi
MADDE 16- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami
dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Aza-
mi süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin
ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami
öğrenim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Ön-
lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.
(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim sü-
resinden sayılır.

Öğretim dili
MADDE 17- (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üni-

versitede öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK onayı
ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğ-
retim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kı-
lavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim
dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılması 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları ile
belirlenir.

Akademik takvim
MADDE 18- (1) Akademik takvim akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav, başvuru ve

benzeri faaliyetleri kapsar ve ilgili akademik birimlerin görüşleri alınmak sureti ile Rektörlük
tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve
benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğre-
timin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-
öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.
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Eğitim-öğretim yılı
MADDE 19- (1) Eğitim-öğretim yılı (diş hekimliği ve tıp fakültesi hariç), her biri en

az on dört haftadan olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri
uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu öğretimi açılabilir. Yaz okulu öğre-
timine ilişkin usul ve esaslar, yönerge hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar ve bir
sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir gün önce
biter. Eğitim-öğretim yılı; esas olarak güz dönemi ve bahar dönemini kapsar. Yaz öğretimi, bit-
miş olan güz ve bahar yarıyıllarının devamıdır ve aynı eğitim-öğretim yılına aittir.

Eğitim-öğretim planı ve derslerin AKTS değerleri
MADDE 20- (1) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi siste-

midir. AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik
ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü
ifade eden bir değerdir. Derslerin AKTS kredisi, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğretim
planında gösterilir. İlgili bölüm kurulunca AKTS kredi değeri üzerinden hazırlanan ders planı,
Senatoca onaylanır.

(2) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS olmak üzere bir akademik yıl için en az AKTS
kredisi 60 olarak belirlenmiş olup öğrenim süresi altı yıl olan lisans programları için toplam
en az AKTS kredisi 360, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için toplam en az AKTS
kredisi 300, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için toplam en az AKTS kredisi
240 ve öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için toplam en az AKTS kredisi 120’dir.

(3) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin
AKTS’si kullanılır.

(4) Üniversitede eğitim-öğretim; YÖK tarafından belirlenen zorunlu ortak dersler ile
yıllara ve yarıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS kredi
değerleri ve saat sayıları, dersin zorunlu veya seçmeli yahut ön koşullu olup olmadıkları gibi
hususların yer aldığı, bölüm önerileri esas alınarak ilgili kurullarca belirlenen ve Senato tara-
fından onaylanan eğitim-öğretim planına göre yapılır. Eğitim-öğretim planı, öğrencinin öğretim
süresi boyunca alması gereken dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje, staj,
bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planındaki dersler, zorunlu dersler ile
belirli ders grupları içinden seçerek almaları gereken seçmeli derslerden oluşur.

(5) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim
planlarında 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ders-
lerin bulunması zorunludur.

(6) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz
önünde tutularak belirlenir. Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, fa-
külte seçmeli, alan seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırabilir. Bir bölümün/prog-
ramın aynı isimli ve aynı kodlu seçmeli dersi yalnız bir seçmeli ders kümesinde yer alır. Öğ-
renciler seçmeli derslerini belirleyerek kayıt yaptırabilir.

(7) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli
toplam AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teo-
rik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir.

(8) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu de-
ğişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden
etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapıla-
cağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk yarı-
yılın başından itibaren uygulamaya alınır.
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Ders kayıtları
MADDE 21- (1) Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik tak-

vimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini
yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak öğrenci bilgi sis-
temi üzerinden kayıt yapar. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenci öğrencilik haklarından yarar-
lanırken, kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Süresi
içerisinde kayıt yenilemeyen ancak mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler,
derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini
yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) İlgili dönemde ders seçimi yapmayan öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler.
Bu durumdaki öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yaralana-
mazlar.

(3) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.
(4) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve azami süresi içe-

risinde yer alan öğrencilerin de her yıl/yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler
içinde kaydolacakları dersler için, AKTS kredisi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
ücreti ödeyerek kayıt yenilemeleri gerekir.

Ders yükü
MADDE 22- (1) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında be-

lirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse,
ilgili yarıyıllarda kaydolmakla yükümlüdürler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse
kaydolabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması
gerekir.

(3) Öğrencilerin, daha önceki dönemlerde başarısız oldukları ve/veya devamsızlıktan
kaldıkları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak almaları gerekir.
Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise
öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eş değer dersleri alır-
lar. Bu durumda; eş değer dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya
daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan
sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış ol-
mak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(4) Bir seçimlik dersten başarısız olunması durumunda aynı seçimlik ders grubundan
olmak kaydıyla başka bir seçimlik ders alınıp başarısız olunan dersin yerine saydırılabilir.

(5) Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu
vardır.

(6) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu bö-
lüm/programında belirtilen yüktür.

(7) Tüm derslerden başarılı ve AGNO’su en az 3,00 olan bir öğrencinin, 30 AKTS kre-
disi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile 10 AKTS’ye kadar artırılabilir.

(8) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine ön-
celikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 40 AKTS
kredisi kadardır.

(9) Yatay geçiş ya da dikey geçiş yapan bir öğrencinin ders yükü toplamı ilgili
bölüm/programın normal ders yükünden fazla olamaz.
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Ders ekleme-bırakma-dersten çekilme
MADDE 23- (1) Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrenci

yarıyıl başından itibaren ilk dört hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni
ile dersten çekilebilir. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki esaslar uygu-
lanır:

a) Bir öğrenci, programının ilk iki ve son iki yarıyılındaki derslerden, daha önce geçer
not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı dersler
hariç, tekrarlamak zorunda olduğu derslerden çekilemez.

b) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi bo-
yunca en çok dört dersten danışmanın önerisi ve dersin öğretim üyesinin izniyle çekilme izni
verilebilir.

c) Ön lisans öğrencileri dersten çekilemezler.
ç) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imza-

lanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve
ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme işlemini değişim programları koordinatörünün önerisi ve
öğretim üyesinin izni ile yapabilir.

Devam
MADDE 24- (1) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslerin

en az %70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuvarların en az %80’ine devamları zorunludur.
(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar

edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten
alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve ilan
edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili
dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları
fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin
raporlu ya da belgelemiş olduğu sağlık sorunu ile ilgili günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik top-
lam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor
süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 25- (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme

sınavı, muafiyet sınavı, not yükseltme sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı,
sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav ta-
rihleri sınavlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını
kullanmış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu ka-
rarı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin başarı notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ça-
lışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav,
bir yarıyıl/yıl sonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl

sonu sınavından önce ilân edilir.
b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı ya-

rıyıl veya yıl sonu yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler,
yarıyıl/yıl sonu sınavına girerler.
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c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır.
Öğrenciler ancak ilgili yarıyılda kayıtlı oldukları derslerin bütünleme sınavına girebilirler. Ya-
rıyıl/yıl sonu sınavına girme koşullarını sağlamayan öğrenciler bütünleme sınavına da gire-
mezler. Bütünleme sınavından alınan not başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sı-
navı notu yerine geçer. Öğrenciler başarısız olmadıkları halde istedikleri derslerden notunu
yükseltmek amacıyla, ilan edilen tarihlerde başvuru yapmak koşuluyla, bütünleme sınavına gi-
rebilirler. Başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciye o dersin yarıyıl/yıl sonu notu olarak
sıfır not verilir. Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl sonu sı-
navı için ayrıca mazeret sınavı düzenlenmez, bu sınavların mazereti bütünleme sınavıdır. Haklı
ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini iz-
leyen en geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdür-
lüğüne bildirmek zorundadırlar. Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun
görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri
uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmemiş
öğrenci bütünleme sınavına girebilir ancak bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde
sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edil-
mez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilemez.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26- (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde dilekçe

ile ilgili akademik birime başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili
öğretim elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş iş günü içinde değerlendirir
ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir. Bu aşamadan sonra yapılacak itiraz, ilgili yönetim
kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/müdürlüğe dilekçe verilerek yapılır. Dekan/müdür, sınav
kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyesi
veya görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon en çok üç iş günü içinde
itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuçlandırılan notlarda değişiklik, ilgili yönetim kurulu-
nun onayıyla yapılır. Final sınavları kesinleştikten sonra yapılan değişiklikler yönetim kurulu
kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul
edilmez.

Kopya ve intihal
MADDE 27- (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkin-

liklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya ilgili mevzuatta yer alan
benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümlerince öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sü-
resi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin
cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suç-
suz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.

Başarı notları ve başarı durumu
MADDE 28- (1) Bir dersin başarı değerlendirmesi; ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve

yarıyıl/yıl sonu sınav notlarının başarı notuna etki oranları alınarak, Mutlak Değerlendirme
Sistemi ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemlerinden biri uygulanarak hesaplanır. Başarı de-
ğerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların nihai başarı notuna etki oranı
ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğ-
rencilere duyurulur.

(2) Ders başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer çalışmaların ba-
şarı notu içindeki ağırlığı %40'tan az %60'tan fazla olamaz. İlgili öğretim elemanı uygun gör-
düğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaları ve yapılan kısa süreli sınav-
ları ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir yarıyılda tek ara sınavı
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yapılması durumunda bu ağırlık en çok %40 olur. Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi
için yarıyıl/yıl sonu sınavından alınması gereken alt sınır ilgili birim kurulları tarafından belir-
lenir.

(3) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin so-
nunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir; bu not, ham ba-
şarı notu olarak adlandırılır. Hangi ham başarı notu aralığının hangi harf karşılığına denk ge-
leceği, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir ve yarıyıl/yıl sonu notları aşağıdaki harf notla-
rından biri verilerek otomasyon sistemine işlenir:

a) Yarıyıl / Yıl Ders Notu Kat Sayı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
VF 0,00

b) Diğer notlar–işaretler aşağıda gösterilmiştir:
1) G: Geçti.
2) T: Transfer.
3) ERA: Erasmus.
4) Y: Yinelenen (tekrar alınan) ders.
5) K: Kaldı.
6) E: Final sınavı olmayan, değerlendirme süreci devam eden ders.
7) M: Muaf.
8) VF: Devamsız.
9) Ç: Dersten Çekilme.
10) NGR: Notu bildirilmemiş ders.
(4) Diğer harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:
a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar

almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders,
değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve
kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse de-
vam zorunluluğu vardır.

b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler
yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması (AGNO) hesabında
FF notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam
edilmesi zorunludur.

c) E notu; final sınavı yapılmayan ödev, proje, klinik uygulama ya da alan çalışması
(staj) yapılan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Bu derslere not girişi ya-
pılana kadar AGNO ve AKTS kredisi hesabına katılmazlar.

ç) G notu; diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya Üniversiteden alınmış ve başa-
rılmış, not karşılığı olmayan dersler için kullanılır. Bu dersler AKTS kredisi toplamına eklenir,
AGNO’yu etkilemez.

d) K notu; Üniversitede alınmış ve başarısız olunan, not karşılığı olmayan, AKTS kre-
disi toplamına eklenen ancak AGNO’yu etkilemeyen dersler için kullanılır.
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e) M notu; Üniversite içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan ve
sınavla muafiyet kazanılmış, AKTS kredisi toplamına eklenen ancak AGNO’yu etkilemeyen
dersler için kullanılır.

f) Ç notu; öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Bu derslere not çizelgesinde
yer verilmekle birlikte bu dersler AKTS kredisi ve AGNO hesabına katılmaz.

g) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim ku-
rumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir.
Bu derslere ilişkin notlar AKTS kredisi toplamına ve AGNO’ya katılır.

ğ) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin
notlar AGNO’ya katılır.

h) Y işareti; yinelenen, tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması
(YANO)/ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alı-
nır.

ı) NGR işareti; yarıyıl/yıl sonu notları öğretim elemanı tarafından girilmeyen dersler
için kullanılır. Bu derslere not girişi yapılana kadar AGNO ve AKTS kredisi hesabına katıl-
mazlar.

(5) Notların ve not ortalamalarının 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 29- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güç-
lük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-
lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getire-
miyor ise varsa o derse eş değer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 25 inci maddede belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğren-
cinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi de-
ğiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek
gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Klinik Uygulamalar-Alan Çalışması, Azami Süre, Mezuniyet ve Diploma
Klinik uygulamalar-alan çalışması
MADDE 30- (1) Klinik uygulamalar-alan çalışması; öğrencinin istenen mesleki ya da

akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında
bir kuruluşta ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. Alan çalışmalarına ilişkin
esaslar ilgili fakülte/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara
bağlanır. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile düzenlenen azami süreler sonunda sınav
hakkını kullanan öğrencilerin, aynı zamanda alan çalışmasında da bir ders kabul edilmek su-
retiyle alan çalışmasına katılmasının uygun görülmesi üzerine; öğrenciler mezuniyet koşulu
olan, sorumlu oldukları uygulamalardan kredili uygulamalar için kredi başı ücreti, kredisiz uy-
gulamalar için ücret alınmadan bir ders kabul edilmek suretiyle alan çalışmasına katılacaktır.

Not yükseltme sınavı
MADDE 31- (1) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00

AGNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yıl sonu sınav-
larını takip eden bir ay içinde, daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir
ders için not yükseltme sınavı açılır.

(2) Not yükseltme sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak belirlenir.
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(3) Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğ-
rencilere, takip eden yarıyılın (yıllık ders veren fakülteler için takip eden yılın) başında bir ay
içinde tekrar not yükseltme sınav hakkı verilir. İsteyen öğrenciler takip eden dönemde ders
kaydı yapabilirler.

(4) Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa not yükseltme sınavına girebilir.
(5) Not yükseltme sınavı sonunda dersten FF alan öğrenci aynı dönem içinde tek ders

sınavına girebilir.
(6) Yaz sonunda mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler açı-

lacak not yükseltme sınavına girme hakkına sahiptirler.
Tek ders sınavı
MADDE 32- (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi

kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 AGNO’yu sağlayabilecek öğrencilere, o dersin
koşullarını yerine getirmek kaydıyla ilgili birim yönetim kurulunca yarıyıl sonu sınavlarını
(yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavını) takip eden bir ay içinde tek ders sınavı
açılır.

(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın (yıllık ders veren
fakülteler için takip eden yılın) başında bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğ-
renci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.

(3) Tek ders sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak transkripte işlenir.
(4) Yaz sonunda mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler açı-

lacak tek ders sınavına girme hakkına sahiptirler.
(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atöl-

ye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.
(6) Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sı-

navına girilemez.
(7) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen

yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 33- (1) Kayıtlı olduğu öğrenim programının ders, uygulama, staj ve benzeri

tüm gereklerini başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2,00 veya daha yüksek olmak koşulu ile
öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için en az 120 AKTS kredisine, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programları için en az 240 AKTS kredisine, öğrenim süresi beş yıl olan li-
sans programları için 300 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezun olmaya ve diploma
almaya hak kazanırlar.

(2) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi hariç lisans program-
larında yedinci yarıyılın, ön lisans programlarında üçüncü yarıyılın sonunda ilgili programın
ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan ve lisans programlarında hazırlık hariç
dört yılın, ön lisans programlarında hazırlık hariç iki yılın, tüm mali yükümlülüklerini yerine
getirmek koşulu ile AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler erken mezuniyet hakkı kaza-
nır.

(3) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet AGNO’su 4,00 üzerinden 3,00-
3,49 arasında olan öğrencilere onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi
verilir.

(4) Lisans diplomalarında dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yük-
sekokulu müdürü ve Rektörün imzası bulunur. Diplomalarda elektronik imza da kullanılabilir.

(5) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört
yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve AG-
NO’larının en az 2,00 olması halinde talep ettikleri takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile
18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamam-
lamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek-
okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.
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(6) Diplomanın kaybı halinde durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile ilk diplo-
mada yer alan bilgileri içeren yeni bir diploma düzenlenir, ikinci nüsha (duplikata) olduğu be-
lirtilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 34- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içe-

risinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremez-
ler.

Kayıt dondurma ve mazeretler
MADDE 35- (1) Kayıt dondurma ve mazeret işlemleri, Üniversitenin Kayıt Dondurma

ve Mazeretlerine İlişkin Usul ve Esasları ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına
göre yapılır.

İlişik kesme
MADDE 36- (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlarda, ÖSYM’nin belirlemiş ol-

duğu resmi kayıt tarihlerinden sonra kaydının silinmesinin talep edilmesi durumunda eğitim-
öğretim ücretinin tamamının ödenmesi şartı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başla-
dıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini ger-
çekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olan öğrencinin
kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğ-
rencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

(5) Azami öğrenim süresi sonuna öğrenimini tamamlamayanlar için 2547 sayılı Kanu-
nun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 37- (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat; öğrencinin Üniversiteye

beyan ettiği adrese yapılmak veya öğrenci adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine
yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci; kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli
e-postalarını takip etmekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili yönetim kurulu
ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39- (1) 21/1/2021 tarihli ve 31371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 

REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikolojik

Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yöne-

tim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikolojik Danışma

ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İKÇÜPDRM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Reh-

berlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-

öğretim programlarına kayıtlı öğrencilere bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlara yönelik

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilere ve diğer başvuran bireylere, bireysel ve grupla psikolojik danışma hiz-

metleri sunmak.
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b) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını

sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

c) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, eğitsel her türlü rehberlik programları

düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerek-

tiğinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında müşavirlik hizmetleri vermek.

d) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla

ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

e) Merkez bünyesinde yapılan çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere düzenli

aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili seminer, çalıştay ve sertifika programları düzenle-

mek.

g) Merkezin çalışma alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayımlamak.

ğ) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik eğitim çalış-

maları yapmak.

h) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Merkezin amacı doğrultusunda diğer etkin-

likleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev

süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir veya süresi bitmeden aynı usulle görevden

alınabilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun olarak düzenlenmesi, yürütülmesi

ve denetlenmesi konusunda Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve

vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi

sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli ve

verimli yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak.

c) Merkezde sunulan hizmetlerin öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda

çeşitlendirilmesini, etkinliğinin artırılmasını sağlamak.
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ç) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi

konusunda ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin amacı ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası gerçekleştirilen etkinliklere

katılmak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet ala-

nında çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre

ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi

sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine iki ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır. 

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, faaliyetleri, işleyişi ve yö-

netimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait ça-

lışma programını değerlendirmek.

c) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyacını Müdürün önerileri

doğrultusunda belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/4/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tı-

naztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin

beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Öğrencilere, mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını, uygulama ve labo-

ratuvar yeterliliklerini sağlamış olduğu halde başarısız olunan dersler için tek ders sınav hakkı

verilir.

(10) Tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağır-

lıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir

kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(11) Tek ders sınavı sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel ağırlıklı

not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(12) Tek ders sınavına girecek öğrenciler, belirlenen tarihlerde bir dilekçe ile Öğrenci

İşleri Birimine başvuruda bulunurlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Harf notlarının katsayıları ve değerlendirme biçimi aşağıda gösterilmiştir:

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı

AA 90-100 Pekiyi 4.00

BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50

BB 80-84 İyi 3.00

CB 70-79 Orta-İyi 2.50

CC 60-69 Orta 2.00

DC 55-59 Başarısız 1.50

DD 50-54 Başarısız 1.00

FD 40-49 Başarısız 0.50

FF 0-39 Başarısız 0.00

DVZ Devamsız Başarısız 0.00

M Muaf - -
”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/9/2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tı-
naztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin
on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıda
gösterilmiştir:

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta-İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Başarısız 1.50
DD 50-54 Başarısız 1.00
FD 40-49 Başarısız 0.50
FF 0-39 Başarısız 0.00
DVZ Devamsız Başarısız 0.00
M Muaf - -

”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2021 tarihli ve 31472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Devam şartını yerine getiren ancak başarılı olamayan öğrenciler, söz konusu ders-
leri tekrar aldıklarında dersin teorik derslerden olması halinde öğrenci için devam şartı aranmaz.
Sadece uygulamalı derslerden başarısızlık halinde devam şartı aranır. Teorik ve uygulama olan
derslerden başarısız olan öğrencilerin devam şartına ilgili akademik birimlerin yönetim kurul-
ları karar verir. Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Engelli öğ-
renciler için devam zorunluluğu sağlık raporuna bağlı olarak ilgili yönetim kurulunun kararı
ile kaldırılabilir. Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı
etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler,
devamsızlıktan sayılmaz; ancak bu süreler devam süresinin 1/5’ini geçemez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıllık eğitim veren birimler (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi) ile dönemlik eği-
tim veren Veteriner Fakültesi, bu maddede belirtilen hususlarda yönergelerinde özel hükümler
getirebilir.”
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yıllık eğitim veren birimler (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi)  dönemlik eğitim veren
Veteriner Fakültesi ve hazırlık sınıflarında ölçme değerlendirme işlemleri, ilgili birimlerin yö-
nergelerinde düzenlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci işleri birimine baş-
vururlar. Kendi isteği ile kayıt sildirme durumunda ilgili yönetim kurulu kararına gerek bulun-
mamaktadır. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu bölümündeki öğrenim
durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diploma verilir. Kendi isteği ile Üniversi-
teden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini
kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği tarih olarak kabul edilir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Ağız ve Diş

Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Yönetim Kurulunu,
d) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
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e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması

gerekli klinik uygulama ve araştırmalara olanak sağlamak.
b) Çağdaş hastane işletme yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve Mer-

keze başvuran tüm hastalara, bilimsel ölçütlerle hastaların ihtiyaç ve beklentilerine uygun,
hasta haklarına saygılı, ulaşılabilir, kaliteli ve modern sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini
sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

ç) Diş hekimi, uzman diş hekimi ve/veya doktoralı diş hekimi ve yardımcı sağlık per-
sonelinin yetiştirilmesine destek olmak.

d) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniver-
site bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yük-
sekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak; eğitim ve
sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygulama-
ları kapsamında sahada hizmet sunmak ve bu hizmetin sunumunda saha çalışmalarında kendi-
lerine destek verecek ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği
yapmak.

f) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştır-
ma koşullarını hazırlamak ve akademik desteği sağlamak.

g) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal müdahale ve genel anestezi klinikleri
ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini
sağlamak.

b) Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için gerektiğinde kamu
kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projelerin geliştirilmesine
imkân sağlamak.

c) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel
araştırma koşullarını hazırlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlara Merkezin amaç-
ları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve ben-
zeri hizmetleri vermek.

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde
etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu
alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

24 Ekim 2022 – Sayı : 31993                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



e) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine
mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, kongreler ve benzeri
faaliyetleri organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.

f) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Başhekim).
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür (Başhekim)
MADDE 8- (1) Dekan, aynı zamanda Merkezin Müdürüdür. Dekanın görev süresi bi-

tince veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılınca, Müdürlük görevi de sona erer.
(2) Müdür (Başhekim)’ün çalışmalarına yardımcı olmak üzere Fakültenin dekan yar-

dımcıları aynı zamanda müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görev yaparlar. Dekan
yardımcılarının; görev süreleri bitince veya herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılınca ya da
Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılığı görevleri de kendiliğinden
sona erer.

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi başında bulunmadığı zaman kendisinin belirleyeceği
bir müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) yerine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni bir Müdür (Başhekim) görevlendirilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri
MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:
a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütmek ve Merkezi tem-

sil etmek.
b) Merkezin klinik, lokal müdahale, araştırma laboratuvarı, genel anestezi ünitesi, hasta

kabul, teşhis-tedavi birimleri ve diğer hizmet birimlerinin düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve
verimli biçimde çalışmasını ve denetimini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim

ve genel gözetimini yapmak.
d) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet

raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü mal, malzeme ve hizmet

alımı ile bakım-onarım ihtiyaçlarının tespiti, temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri
almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak demirbaş mal ve malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul
komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Merkez için gerekli her türlü otomasyon programlarının geliştirilmesini, uygulan-
masını sağlamak ve denetimini yapmak.

ğ) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kay-
bının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağla-
mak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim
dalı ve klinik faaliyetlerinin performanslarını tespit etmek.
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h) Merkez hizmetlerini hizmet içi programlara, kalite yönetim sistem politikası, hedef-
leri ve işlemlerine ve kurum kültürü çalışmalarına uygun olarak yürütmek.

ı) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ile diğer komisyonlarda alınan kararların uygu-
lanmasını ve işleyişini sağlamak.

i) Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdür (Başhekim), müdür yardımcıları (baş-

hekim yardımcıları) ve Rektörün üç yıl için görevlendireceği Fakülte Yönetim Kurulu üyele-
rinden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür (Başhekim), bulunmadığı durumlarda ise belirleyeceği
müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez
ve gerektiğinde Müdür (Başhekim)’ün çağrısı üzerine daha sık toplanır. Yönetim Kurulu, salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu
yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için; ilgili mevzuat

hükümleri kapsamında Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak ve Mer-
kezin yönetiminde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olmak.

b) Merkezin çalışma raporlarını ve istatistiki verilerini değerlendirmek ve gerektiğinde
Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak.

c) Merkezin faaliyette bulunan klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak
kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için planlama yapmak ve koor-
dinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli
kararları almak ve birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek tedbirler almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında, Rektör tara-

fından görevlendirilen Fakültenin anabilim dalı başkanları ve müdür yardımcıları (başhekim
yardımcıları)’ndan oluşur.

(2) Müdür (Başhekim)’ün bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna belirlenen mü-
dür yardımcısı (başhekim yardımcısı) vekâlet eder. Danışma Kurulunca gerekli görülen hal-
lerde, görüşlerine başvurmak için Üniversitede veya Fakültede görevli akademik veya idari
personel ile öğrenci temsilcileri oy hakkı olmaksızın toplantılara çağrılabilir. Danışma Kurulu,
Müdür (Başhekim)’ün davetiyle toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her kesimden gelen görüş, öneri ve eleştirileri de-

ğerlendirmek.
b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaları yapmak, uygula-

maları değerlendirmek ve tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.

24 Ekim 2022 – Sayı : 31993                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 14- (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili

ünitelerde bulunan servis, klinik, ameliyathane veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari
işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdür (Başhekim)’e
karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait kliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden Fakültenin anabilim
dalı başkanları sorumludur. Fakültenin anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda
Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı
MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşıla-
nır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/7/2017 tarihli ve 30140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin on bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(11) Devlet bursluları dâhil, Güzel Sanatlar Enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmek
için başvuran yabancı uyruklu adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılan değerlendirme
ve/veya mülakat sınavından yüksek lisans için en az 65, sanatta yeterlik için en az 75 puan ala-
rak başarılı bulunmaları gerekir. Bu adayların kabulüne ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından
belirlenir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü ya da yazılı/sözlü ve uygulamalı olarak iki bölüm ha-
linde yapılır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı programlarda tez/eser metni çalışmasını tamam-

layan öğrenci savunma sınavı öncesinde tez/eser metnini teslim ederken tez/eser metninden
hazırlanmış bir yayını ve/veya sanat/tasarım çalışmasını tez/eser metni ile birlikte sunar. Bu
yayının ve/veya sanat/tasarım çalışmasının türü ve niteliği ilgili enstitü tarafından belirlenir."

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12826 

—— • —— 
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12818 
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İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12819 

—— • —— 
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12829 

—— • —— 
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12833 
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Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12739 

—— • —— 
Fatsa 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12613 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12791 
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Ankara 69. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12764 

—— • —— 
Babaeski 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12737 

—— • —— 
Çorlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12747 
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Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 12720 

—— • —— 
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12738 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

12.000 ADET FOTOKOPİ KAĞIDI (1. HAMUR- 80/82 GR/m² - 210*297 MM) 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ihtiyacı 12.000 

adet Fotokopi Kağıdı (1. Hamur- 80/82 Gr/m² - 210*297 mm), Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, 

ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca 

gösterilecek yere teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka 

hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler 02.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 12899/1-1 
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TURGUT ÖZAL (ÇİLESİZ) MAHALLESİ RİSKLİ ALANIN KAT KARŞILIĞI 

İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesi Riskli Alan 

sınırları içerisinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen 269 Ada 359 Parselin Belediye Meclisinin 

07.01.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 27.09.2022 tarih 715 sayılı kararı 

ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi 

yapılacaktır. 

İli- İlçesi 
Mahalle- 

Ada- Parsel 

Toplam 

Arsa 

Alanı 

(m2) 

Emsal 

Muhammen 

Bedel 

(TL.) 

Geçici 

Teminat 

Tutarı 

%3 

(TL.) 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarih 

ve Saati 

Malatya- 

Yeşilyurt 

Turgut Özal 

(Çilesiz) 

Mah.269 

Ada 359 

Parsel Riskli 

Alanın Kat 

Karşılığı 

İnşaat 

Yapımı 

407,93 M2 1,85 6.233.731,30 TL 187.011,94 TL 1.000,00 TL 
22.11.2022 

10:00 

2. Bu işin Muhammen Bedeli 6.233.731,30 TL (altı milyon iki yüz otuz üç bin yedi yüz 

otuz bir lira otuz kuruş)’dur. İhaleye katılacaklar Muhammen bedelin %3’ü oranında 187.011,94 

TL (yüz seksen yedi bin on bir lira doksan dört kuruş) geçici teminat vereceklerdir. 

3. İhale 22.11.2022 Salı günü saat 10:00’da Karakavak Mahallesi, Ankara Asfaltı 7. Km 

Maşti Karşısı adresindeki, Malatya Yeşilyurt Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen 

Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4. İhale Şartnamesi ile ilgili diğer evraklar Karakavak Mahallesi, Ankara Asfaltı 7. Km 

Maşti Karşısı Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde 08:00-

17:00 saatleri arasında ücretsiz görülebilir. 

5. İhaleye sunulacak teklifler emsale konu olan inşaat alanı üzerinden yüzde oran olarak 

verilecektir. Teklifler %35 oran üzerinden başlayacak olup bu oran üzerinden arttırılacaktır. 

İhaleyi kazanan firma isteklilerin teklif edecekleri oran üzerinden değerlendirme yapılarak 

belirlenecektir. 

6. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 

sunmaları zorunludur. 
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6.1. Kanuni İkametgâhı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda 

telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

6.3. Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

6.4. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

6.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

(noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

6.6. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

6.7. İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

6.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

6.9. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Belediye veznesine nakit 

olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına 

hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve 

teyit yazılı) 

6.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi, 

6.11. Şartname eki teknik personel taahhütnamesi, 

6.12. Yer görme belgesi, 

6.13. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (6.1,6.2, 6,3. 6.4, 6.11, 6.12, 

6.17) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

6.14. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik 

şartnameler, 

6.15. İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu, 

6.16. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

6.17. Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından, 

belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır. 

6.18. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekâleten 

sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
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6.19. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 

6.20. Sözleşme imzalanmadan önce yüklenici Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı 

borcunun olmadığına dair ibranameyi sunmak zorundadır. 

6.21. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

6.22. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

6.23. İş deneyim belgeleri; 

İstekli Kamuda iş yapmışsa Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi 

itibarı ile geçerli olan en az mimarlık ve mühendislik hizmet bedelleri tebliğinde belirtilen sınıfa 

göre III B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ; 

İstekli özel sektörde hizmet vermişse; Son 7 yıl içerisinde sınıf gözetmeksizin en az 5.000 

m2 konut (mesken) işi yapmış olması (birden fazla işin toplamı kabul edilecektir) iş deneyim 

olarak kabul edilecektir. En az bu miktarın %80’ini ilgili kuruma teslim etmiş olması veya son 15 

yılda 21.000.000,00 TL’lik ( yirmi bir milyon Türk lirası) konut yapım işi bitirme şartı 

aranacaktır. İşe ortaklık girişim ile teklif verilmesi halinde ortak firmaların toplamının %80’i 

geçerlidir. İlgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait, ilgili 

Belediyenin imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya 

noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. 

6.24. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

6.25. İhale dokümanları 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, Karakavak 

Mahallesi, Ankara Asfaltı 7. Km Maşti Karşısı Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Destek 

Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 

6.26. İhaleye ilişkin teklifler 22.11.2022 tarih saat 09:59’a kadar Karakavak Mahallesi, 

Ankara Asfaltı 7. Km Maşti Karşısı Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyecektir. 

6.27. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 12863/1-1 
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MEKANİK YÜZEY AŞINDIRMA TEST CİHAZI VE MEKANİK YÜZEY 
KARAKTERİZASYON TEST CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Mekanik Yüzey Aşındırma Test Cihazı ve Mekanik Yüzey Karakterizasyon Test Cihazı 

alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 
20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/1117596 
1-İdarenin 
a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon numarası : 0 312 202 23 56  
c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı :  1’er Adet Mekanik Yüzey Aşındırma Test Cihazı ve 

Mekanik Yüzey Karakterizasyon Test Cihazı 

Sıra 
No 

Malzemenin Cinsi 
Ölçü 

Birimi 
Miktarı 

1 Mekanik Yüzey Aşındırma Test Cihazı Adet 1 

2 Mekanik Yüzey Karakterizasyon Test Cihazı Adet 1 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 130 (yüzotuz) 

takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  
b) Tarihi ve saati : 07.11.2022 Pazartesi günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-Türk Lirası 

yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler 07.11.2022 Pazartesi günü, saat: 11:00’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 12809/1-1 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 24 Ekim 2022 – Sayı : 31993 

 

ELEKTRON DEMET BUHARLAŞTIRMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Elektron Demet Buharlaştırma Sistemi Alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/1118113 

1- İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 

c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Elektron Demet Buharlaştırma Sistemi Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi  Üniversitesi  Temel  ve  Mühendislik  Bilimleri Merkez 

Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜTMAM) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 130 (Yüzotuz) takvim 

günüdür 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 08.11.2022 Salı  günü, saat: 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2)  Tüzel kişi  olması  halinde, ilgili  mevzuatı  gereği  kayıtlı  bulunduğu  ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1-   İhale   dökümanı   Gazi   Üniversitesi   Bilimsel   Araştırma   Projeleri   Birimi   

06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-

06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-

Türk Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler 08.11.2022 Salı   günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 12808/1-1 
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BİNA YIKIMI SONUCU ORTAYA ÇIKACAK HURDA TAŞINIRLARIN SATIŞI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden: 
Sıra 
No 

Bulunduğu Yer Cinsi 
Tahmin Edilen 

Bedel (TL) 
Geçici 

Teminat (TL)
İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

1 
Ankara ili Polatlı 
ilçesi 1686 Ada 

2 Parsel 

Yıkım sonucu 
ortaya çıkacak 
hurda taşınırlar 

5,046,507.12 505,000.00 7.11.2022 10:00 

1) Ankara, Polatlı 1686 Ada 2 parsel üzerinde bulunan ve Sağlık Bakanlığına tahsisli olan 
bina dışında kalan bina ve tesislerin yıkımı sonucu ortaya çıkan hurda taşınırların satış ihalesi 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile İzmir Caddesi 
No:35 Kızılay Çankaya/ANKARA adresinde bulunan İl Müdürlüğümüz Milli Emlak Dairesi 
Başkanlığı ihale salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 
a) GEÇİCİ TEMİNAT YATIRMALARI 
-Nakit olarak geçici teminat bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine 

yatırıldığına dair belgenin, 
-Teminat bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenilmesi durumunda ise Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına Ziraat Bankası 
A.Ş. 'de bulunan TR 7300 0100 1745 7281 4247 5016 IBAN numaralı banka hesabına 
ödenmesini müteakip alınacak banka dekontunun, 

- Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde ise; "Verilecek 
Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" 
ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. 

b) Gerçek Kişilerin :Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (İKAMETGAH 
BELGESİ, e Devlet üzerinden veya ilgili kurumlardan alınabilir.) T.C. kimlik numarasını gösterir 
arkalı önlü çekilmiş NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ vermeleri gerekmektedir. 

c) Tüzel Kişilerin; 
- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış sicil kayıt belgesi, 

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname, 

- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye 
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, 
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 

3) İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğünde görülebilir, 

4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. 
maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması 
şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir 
sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

5) Binaların yıkımı sırasında gerekli emniyet tedbirleri alınması ile kesim, yıkım ve 
taşıma anında meydana gelecek her türlü hasarların karşılanması, tüm malzemelerin temizlenip 
ayrılması, inşaat, yıkım, artık ve molozlarının mahallinden alınması, taşınması ve yıkım sonrası 
oluşan temel boşlukları olarak teslim edilmesi müşteriye aittir. 

6) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
7) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www. https://ankara.csb.gov.tr/ internet adreslerinden 

öğrenilebilir. 
İrtibat: Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Necatibey Cad. No:98 

Çankaya/ANKARA Tel: 03122197791  
İlan olunur. 12694/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 04/11/2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜNDOĞMUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E-SATIŞ 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli (TL.) 

Geçici Teminat 
(TL.) Adet M³/Ster/K 

1 OĞUZ OİŞ İbreli Dikili Ağaç  6674 3670.592 1 1.150,00 126.635, 00 

 TOPLAM   6674 3670.592 1 1.150,00 126.635, 
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Rasih kaplan mah. 
Telefon : 0(242) 781 2012 
Fax No : 0(242) 781 2207 
 12736/2-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığından: 

 
 12745/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Duayeri Mahallesi Şadikayası Taşlık mevkiinde 

bulunan, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, m² ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı 

belirtilen belediyemize ait taşınmaz hissesi, belediyemiz meclisinin 06.10.2017 tarih ve 2017/20 

sayılı kararı ve 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel 

şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

1- İhale 09.11.2022 Çarşamba günü saat 15.30’ da Belediyemiz Encümen toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

2- İhaleye katılacak olanlar aşağıda taşınmaz hissesi hizasında belirtilen geçici teminatı 

ihale saatinden önce (En geç saat 15.00’e kadar) belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı 

yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. 

3- Satışı yapılacak olan taşınmaz hissesi satış bedeli satış tarihinden itibaren 1 peşin geri 

kalan tutar 2 ay boyunca eşit taksitler halinde ödenecek olup, ödenmemesi halinde, ihale tek 

taraflı olarak fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecek ve alıcının belediyemize 

o güne kadar yapmış olduğu ödeme belediyemizce 1 yıl içerisinde (Her hangi bir gecikme cezası 

ya da faiz ödemeden) iade edilecektir. 

4- İhaleye herhangi bir firma, şirket ya da kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret 

Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma 

Yetkisi) ibraz etmesi şarttır. 

5- Satışı yapılacak olan taşınmaz hissesinin tapusu, alıcının hisse bedelinin tamamını 

ödemesine müteakip verilecektir. 

6- İhaleye ait ilan, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 

7- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

8- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı 

İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur.  

TAŞINMAZ HİSSENİN 

MEVKİİSİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL 
M2 

MİKTARI 

MUHAMMEN

SATIŞ 

BEDELİ 

TL 

GEÇİCİ 

TEMİNATI

TL 

Duayeri 

Mah. 

(Şadikayası 

Taşlık) 

Taşınmaz 

Hissesi 

30L-

IVA/IVD 
940 3 

3002,48/13831,00

m² 

6.000.000,00 

TL 

180.000,00 

TL 

    12923/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 24 Ekim 2022 – Sayı : 31993 

 



24 Ekim 2022 – Sayı : 31993 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 24 Ekim 2022 – Sayı : 31993 

 



24 Ekim 2022 – Sayı : 31993 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 24 Ekim 2022 – Sayı : 31993 

 

YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İSTANBUL ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 04/11/2022 

Saati 10:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E-SATIŞ 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 

(m) 
Miktarı Parti 

Sayısı

Muhammen 
Bedeli (TL.)

Geçici Teminat 

(TL.) Adet M3/Ster/K 

1 
GÜLBABA 

OİŞ 
Yapraklı Dikili Ağaç  1806 1632.722 1 1.436,00 70.338,00 

2 KOFCAZ OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  820 576.355 1 1.655,00 28.616,00 

3 KOFCAZ OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  714 740.785 1 1.917,00 42.603,00 

 TOPLAM   3340 2949.862 3 5.008,00 141.557, 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 3 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12 vade faizi alınacaktır. 
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11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 
aylık % 2.50 gecikme faizi alınacaktır. 

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi 
peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres: Edirne Yolu Üzeri 
Telefon: 0(288) 214 2945 
Fax No: 0(288) 214 1375 
    12816/1-1 

—— • —— 
TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (TULİP)  

KAPSAMINDA GEREKLİ SÜT SIĞIRCILIĞI MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Orman Genel Müdürlüğü Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden: 

Mal Alımları için 
Teklife Çağrı 

(Tek Zarflı İhale Süreci) 
Ülke: TÜRKİYE 
Proje Adı: TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (TULİP)  
Başlığı: SÜT SIĞIRCILIĞI MAL ALIMI İŞİ 
İkraz No./Kredi No./ Hibe No: 9272 
RFB Referans No: TR–CEKEREK RST-316294-GO-RFB 
1. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge 

Müdürlüğü, Yozgat ve Sivas Orman İşletme Müdürlüğü giderlerinin karşılanması için Türkiye 
Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Süt Sığırcılığı Mal Alımı işi için Dünya 
Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarının bir bölümünü Süt 
Sığırcılığı Mal Alımı işinin sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır. Süt Sığırcılığı 
Mal Alımı TR–CEKEREK RST-316294-GO-RFB.Bu sözleşme kapsamındaki ödemelerde Borçlu 
tarafından, Dünya Bankası Yatırım Projeleri Finansmanında Kaynak Kullanım Yönergeleri 
uyarınca, kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır. 

2. Orman Genel Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, Yozgat ve Sivas Orman 
İşletme Müdürlüğü Süt Sığırcılığı Mal Alımı işi, Yozgat İli Çekerek İlçesi Bayındırhüyük, 
Beyyurdu, Kurtağılı Köyleri ile Sivas İli Yıldızeli İlçesi Belcik, Subaşı, Üyük ve Üyükyaylası 
köylerinde İdarenin belirlemiş olduğu adreslere teslim edilmek üzere, uygun Teklif Sahiplerini 
kapalı zarf usulü Teklif vermeye davet etmektedir. 

3.  İhale, Dünya Bankası’nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde” 1 
Temmuz 2016 belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RFB) yapılarak Uluslararası Rekabetçi yöntemiyle 
gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif sahiplerine açıktır.  

4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nden daha fazla 
bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri dâhilinde 08:30-17:30 saatleri arasında 
ihale dokümanlarını inceleyebilir. 
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5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını aşağıdaki 
adrese yazılı olarak başvurarak ve geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek (250,00 TL) temin 
edebilirler. Ödeme Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü TR520001000159579552225001 Iban no’lu 
Özel Bütçe Saymanlık Hesabına açıklamada projenin adı ve ihalenin referans numarası olacak 
şekilde gerçekleştirilmelidir. İhale dokümanları dekont karşılığında (Kayseri Orman Bölge 
Müdürlüğü ihale biriminden-İsmail Ekici) elden teslim alınabilecek ya da kayseriobm.gov.tr 
adresinden indirebilecektir. İhale doküman bedeli yatırmayan isteklinin teklifi geçersiz 
sayılacaktır. 

6. Tekliflerin en geç 22/11/2022 saat 12:00 öncesinde aşağıda belirtilen adrese teslim 
edilmesi gerekmektedir. Elektronik tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler aşağıda verilen adreste Teklif Sahibi temsilcilerinin ve 
katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 22/11/2022 Saat: 14:00‘de zarflar açılarak ihale 
süreci başlatılacaktır.  

7. Tüm tekliflerin beraberinde Geçici Teminat sunulması gerekmekte olup, Geçici 
Teminat tutarının 100.000,00 Türk Lirası (TL)’den az olmamak üzere Banka Teminat Mektubu 
olarak sunulması gerekmektedir.  

8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa tabi değildir.  

9. Yukarıda atıfta bulunulan adresler aşağıda verilmiştir: 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü 
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 
İhale dosyası teslimi: İsmail EKİCİ (Zemin Kat, Z11 No’lu Oda) 
Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:163 / 38090 Kocasinan / KAYSERİ 
+90 352 222 11 04  
+90 352 232 38 00 
ismailekici@ogm.gov.tr 
https://kayseriobm.ogm.gov.tr/ 
https://tulip.ogm.gov.tr/ 
    12917/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
Ragıp Tüzün Mahallesi 8114 adanın batısındaki park alanında mevcut olan regülatör 

yerinin imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği, Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.  

İlgililere ilanen duyurulur. 
 12627/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
İlkyerleşim Mahallesi 14626 adanın kuzeyindeki park alanında mevcut olan regülatör 

yerinin imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği, Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.  

İlgililere ilanen duyurulur. 
 12628/1-1 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 

üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği 2020 KPSS (B) grubunun ilgili 

puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda toplam üç 

(3) sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

Unvanı 
KPSS 

Puan Türü 

Mezuniyet/ 

Cinsiyet 

Nitelik 

Kodu 

Pozisyon

Adedi 
Aranan Nitelikler 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

KPSSP94 
Ortaöğretim

(Erkek) 
D01 3 

Ortaöğretim Kurumlarının (Lise) 

herhangi bir programından mezun 

olmak. Temizlik görevini devamlı 

yapmasına mani olabilecek hastalık ve 

benzeri engelleri bulunmamak. 

(Alınacak personel açık ve kapalı 

alanlardaki temizlik hizmetlerinde 

çalıştırılacaktır.) 

 

A. GENEL ŞARTLAR: 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 

geçirilmiş olmak. 

3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 

4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 

5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden ve bölümlerden 

mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri 

taşımak ve belgelendirmek. 

6. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans 

düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış beş (65) 

puanı bulunmak. (Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun 

olması gerekmektedir.) 

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli 

pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak. 
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9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe 

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, 

işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 

hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar 

hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi - Kariyer Kapısı 

Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet 

adresi üzerinden 24.10.2022–07.11.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır. 

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-

Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan 

başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut 

ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 

gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adaylardan istenecek belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 

Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak 

giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden 

yükleyeceklerdir. 

4. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 

yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” 

alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

5. Başvuru tarihi itibariye alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten 

SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer 

Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka 

yüklemeleri gerekmektedir. 

6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla 

gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu 

nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun 

olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 

başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaktır. 

8. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 

kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 

haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır. 

9. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. 



24 Ekim 2022 – Sayı : 31993 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1. Üniversitemiz tarafından; süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup 

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup ilanda 
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS 
(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama 
esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday 
sayısının on (10) katı kadar yedek aday (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip 
eden 1 yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) belirlenecektir. 

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kariyer Kapısı Platformu ile 
Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.agu.edu.tr) son başvuru tarihini takip 
eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 
başvurmayan, belgelerini teslim edip göreve başlamayan, feragat eden veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfası 
www.agu.edu.tr adresinde duyurulan yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son 
adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde 
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacağından, adaylar 
yerleştirme duyurularına ilişkin bilgilere, Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasını takip 
ederek www.agu.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecektir. 

5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 
hak iddia edemeyecektir. 

6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme 
yapılmış olsa dahi feshedilir. 

7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet 
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
Ç. DİĞER HUSUSLAR: 
1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 

başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 
2. Üniversitemiz hizmet ihtiyacı durumunda personelin görev yerini/birimini 

değiştirebilir. 
D. İLETİŞİM: 
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına 

https://personel.agu.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim 
bilgilerinden ulaşılabilir. 

Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8807, 8805, 8803, 
e-Posta: personel@agu.edu.tr 
 12862/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli 
Bilişim Personeli alınacaktır.  

Başvuruda bulunacak adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 
(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması 
gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 
puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak 
oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, 
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)  

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 
çağrılacaktır.  

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU 

İş Tanımı 
Alınacak 

Kişi Sayısı 

Sınava 

Çağırılacak 

Aday Sayısı 

Çalışma 

Süresi 

Aylık Brüt 

Sözleşme Ücreti 

Katsayı Tavanı 

Öğrenim Durumu 

Kıdemli Yazılım Geliştirme 

Uzmanı 
1 10 

Tam 

Zamanlı 
3 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(b) 

bendinde belirtilen 

bölümler 

I. BAŞVURU ŞARTLARI  
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,  
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması,  
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,  

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olması,  

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),  
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d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)  
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, 
zorunludur.  

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel 
nitelikler arayabilir.  

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  
a) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik  hizmetini yapmış veya muaf olmak. 
b) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık 

kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir. 
1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 
• Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak, 
• Minimum ilgili alanda 10 yıl deneyimli, 
• Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine 

sahip olmalıdır. 
• Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım 

ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir. 
• Yazılım geliştirme metodolojilerine hâkim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme 

süreçlerine dâhil edebilmelidir. 
• Çok katmanlı yazılım mimarisi ve SOA hakkında deneyimli olmalıdır. 
• Nesneye Yönelik Programlama (OOP) mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun 

kodlama yöntemlerini seçebilmelidir. 
• Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve bunları yazılım 

içerisinde doğru biçimde kullanabilmelidir. 
• Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans 

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 
• Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir. 
• PHP, SQL, Laravel, jQuery, Bootstrap Object-oriented konularında tecrübe sahibi 

olmalıdır. 
• Android ve IOS (iPhone) ile mobil uygulamaları geliştirme konularında bilgi sahibi 

olmalıdır. 
• Restful, SOAP gibi web api teknolojilerine iyi derecede hakim olmalıdır. 
• Vue.JS veya React JS kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
• Node.Js kullanarak sunucu tarafında çalışan javascript uygulamaları yazabilmelidir. 
• Microsoft SQL, PostgreSQL, MariaDB ve NoSQL veri tabanlarından biri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmalıdır. 
• Active Directory ve LDAP hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
• GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli 

olmalıdır. 
• Kubernetes veya Docker gibi sanallaştırma ortamlarında yazılım geliştirme 

yapabilmelidir. 
• Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hâkim olmalıdır. 
• Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 
• Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
• Dokümantasyona ve düzenli raporlamaya önem vermeli, yoğun iş temposuna uyum 

sağlayabilmelidir. 
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• İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 

• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır. 

 II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ  

 a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.  

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte 

şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi 

Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 

eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

d) Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek-

Beşiktaş/İstanbul 

III. İSTENİLEN BELGELER  

 a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,  

b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,  

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 

d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim 

veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.) 

e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 

geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü 

(e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP 

veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya 

yönetici tarafından onaylanmış belge.)  

f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 

değerlendirilecektir.)  

g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 

veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması 

gerekmektedir.),  

h) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) 

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin 

aslı veya onaylı örneği.  

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI  

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 

toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru 

sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.  

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 

bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.  

c) Sınava(yazılı, sözlü/uygulamalı) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav saatleri 

ile sınav sonuçları ve diğer hususlar http://www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 

yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.  

V. SINAV TARİHİ VE YERİ  

Yazılı sınav 22/11/2022 tarihinde saat 10:00’da, sözlü/uygulamalı sınav 22/11/2022 

tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nde yapılacaktır.  
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VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI  

SINAVIN ŞEKLİ;  

a) Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.  

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır.  

SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun 

olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.  

VII. DEĞERLENDİRME  

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla 

puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday 

asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, 

atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 

asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.  

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER  

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 

(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir  

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 

mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.  

IX. DİĞER HUSUSLAR  

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir.  

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 

müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 

bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 

edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.  

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde 

sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları 

olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 

açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 

sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 

yapılacaktır.  

X. ÖNEMLİ TARİHLER  

İlan Tarihi  : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün  

   :Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan 

sonra 15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.  

Sınav Tarihi  : 22.11.2022  

Sınav Sonucu Açıklanma Tarihi : 24.11.2022 
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Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde 

belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26. ve 23. maddeleri ile öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri” sayfasından ulaşılabilir. 

Birimi Bölümü Açıklama Profesör Dr. Öğr. Üyesi 

Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık 

Mimarlık, 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel 

Alanı Yapısal Bütünlük ve Hasar / 80120 

Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ 

Sistemleri / 80115 

1  

Mimarlık, 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Mimarlık 

''Koruma, Yenileme ve Restorasyon / 

80106 

 1 

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-

öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce 

bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8. madde 7. paragrafında belirtilen 

şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir. 

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini (öğretim üyelerinin yayınları,atıfları,bildirileri ile 

ilgili kontrol ve doğrulama adımları için evrak teslimi öncesinde Üniversitemiz Kütüphane 

Müdürlüğüne başvurulması), idarece onaylı diploma fotokopilerini, ALES ve dil belgesi örneği, 

ders dökümü (transcript) aslı veya onaylı, nüfus cüzdan örneği, erkek adaylar için muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf olduğunu gösteren belge örneği, bilimsel 

çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına 

dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet 

düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; 

Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire 

Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı 

kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların 

denklik belgesi eklenmelidir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen 

kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların 

ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.),  657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki 

genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar(https://personel.gumushane. 

edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri 

“Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi” dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını 

belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet 

belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın 

listesi ve yayınlardan oluşan, 1 adet fiziki arşiv dosyasının yanında Jürilerin değerlendirmesi için 

başvuru dosyasına ait bilgi ve belgeleri PDF formatında CD, DVD veya harici bellek ortamında 6 

adet olarak (Aday sayısal ortamda sunduğu belgelerin doğruluğu ile sorumludur) Personel Daire 

Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini 

eklemeleri gerekmektedir)  

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar  (https://personel.gumushane. 

edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri 

“Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi” dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını 

belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği,  lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet 

belgeleri ve  doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın 

listesi ve yayınlardan oluşan, 1 adet fiziki arşiv dosyasının yanında Jürilerin değerlendirmesi için 

başvuru dosyasına ait bilgi ve belgeleri PDF formatında CD, DVD veya harici bellek ortamında 4 

adet olarak (Aday sayısal ortamda sunduğu belgelerin doğruluğu ile sorumludur) Personel Daire 

Başkanlığına vereceklerdir.  (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini 

eklemeleri gerekmektedir.)  

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar (https://personel.gumushane.edu.tr 

/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri “Akademik 

Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi” dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, 2 

adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık 

belgelerinin onaylı örnekleri), Dil Belgesi (Yükseköğrenim Kurulu tarafından belirlenen merkezi 

dil sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğrenim Kurulu tarafından kabul 

edilen dil sınavından denk bir puan almış olmak.)  ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve 

yayınlarından oluşan, 1 adet fiziki arşiv dosyasının yanında Jürilerin değerlendirmesi için başvuru 

dosyasına ait bilgi ve belgeleri PDF formatında CD, DVD veya harici bellek ortamında 4 adet 

olarak (Aday sayısal ortamda sunduğu belgelerin doğruluğu ile sorumludur) ilgili birime  

vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri 

gerekmektedir.)    

Başvurular Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor 

Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Dairesi 

Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  
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Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri 
Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların 
ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir. 

İlgililere duyurulur. 
Not: Kadrolara başvuracak adaylar Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Yönergesindeki Atama Bilgi Formunu doldurmaları 
gerekmektedir.((https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/ 
formlar/) adresinden temin edilecektir.) 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN ŞARTLARI 
Sıra 
No FAKÜLTE-MYO BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DERECE ADET ŞARTLARI 

1 Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 
Bölümü 

Sağlık Yönetimi 
Anabilim Dalı Profesör 1 1 

Finans Bilim Dalında Doçent 
Unvanı almış olup, Sağlık 
Yönetimi ve Hanehalkı 
Davranışları konularında 
çalışmalar yapmış olmak.  

2 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü 

Yeni Türk Edebiyatı 
Anabilim Dalı Profesör 1 1 

Doçentliğini Yeni Türk 
Edebiyatı Anabilim Dalında 
almış olmak.  

3 Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bölümü 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Anabilim 

Dalı 
Doçent 1 1 

Biyoloji alanında doçentlik 
unvanı almış olup, Antibiyotik 
Direnç Mekanizmaları üzerine 
çalışmalar yapmış olmak.  

4 Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 

Yönetim ve 
Organizasyon 

Bölümü 

Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Programı Doçent 1 1 

Makro İktisat alanında doçent 
unvanı almış olup istihdam ve 
gelir eşitsizliği alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak.   

5 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim 
Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Sosyoloji alanında doktora 
yapmış olup Tüketim 
Sosyolojisi alanında çalışmalar 
yapmış olmak.   

6 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Tarih Anabilim Dalı’nda 
doktora yapmış olup Osmanlı 
dönemi Asayiş ve Güvenlik 
Kurumları üzerine çalışmalar 
yapmış olmak.  

7 İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Sayısal Yöntemler alanında 
doktora yapmış olup, Yapay 
Sinir Ağları konusunda 
çalışmalar yapmış olmak.  

8 Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 
Bölümü 

Sağlık Yönetimi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Sağlık Yönetimi alanında 
lisans mezunu olup Sağlık 
Yönetimi alanında doktora 
yapmak ve Sağlık Ekonomisi 
alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

9 Kelkit Aydın Doğan 
Meslek Yüksekokulu 

Yönetim ve 
Organizasyon 

Bölümü 

Spor Yönetimi 
Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 2 1 

Beden Eğitimi ve Spor 
Anabilim Dalında Doktora 
Yapmış olup, Solunum Kas 
Antrenmanı üzerine çalışmalar 
yapmış olmak.  

10 Şiran Mustafa Beyaz 
Meslek Yüksekokulu 

Mülkiyet Koruma ve 
Güvenlik Bölümü 

Acil Durum ve Afet 
Yönetimi Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 2 1 

Afet Yönetimi veya İktisat 
alanlarının birinde doktora 
yapmış olup, Afet Ekonomisi 
alanında çalışmalar yapmış 
olmak.  

11 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Psikoloji Lisans Mezunu olup 
Madde Bağımlılığı Anabilim 
Dalında Doktora yapmış 
olmak. 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 

İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANI 

İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi 

Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 

24/12/2022 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacaktır. 

I- Sınav Başvuru Şartları: 

İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilmek için: 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek, 

3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa 

(Kanun) tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ( Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı 

cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelerde çalışmış olma şartını yerine getirmek: 

a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak 

suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı 

olarak en az beş yıl. 

b) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak 

suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en 

az sekiz yıl. 

c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış 

öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl. 

d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl. 

e) Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, 

müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir 

plancı, şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl.  

f) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita 

Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik 

Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat 

Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve 

Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak  “Mühendis” kadro unvanıyla en az sekiz yıl 

görev yapanlar aday belirleme sınavına katılabilirler. 

4. Yukarıda belirtilen meslek mensuplarından lisans mezuniyeti Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve 

Sistem Mühendisliği olanlar Bilgi Teknolojileri kontenjanı kapsamında sınava gireceklerdir.  

5- Sınavın son başvuru tarihinden (15/11/2022) önceki iki yıl içinde alınmış olması 

kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da 

ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 

bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak, 

6- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (15/11/1977 

tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir.). 

7- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak. 
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8- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve 

kamuda uygulanan genel etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak. 

II- Sınav Başvurusu: 

Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 7-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Kurulun 4. 

Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla 

yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru 

koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye 

bildirecektir. 

Sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara https://www.hmb.gov.tr/ 

icdenetim-koordinasyon-kurulu internet adresinde yayınlanacak olan Sınav Başvuru 

Kılavuzundan ulaşılabilecektir.  

Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM’ye bildirilen adaylar, ÖSYM’ye 

başvurularını 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM Aday 

İşlemleri Mobil Uygulamasından veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve 

sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. ÖSYM’ye yapılacak başvuruların şekli, 

sınav öncesi ve sınav esnasında uyulacak kurallar, sınavın değerlendirilmesi ve itirazlara ilişkin 

esas ve usuller ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak sınav kılavuzunda yer alacak olup, adayların 

sınav kılavuzunda yapılan açıklamalara titizlikle uymaları gerekmektedir. 

Sınava girecek adaylar 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet 

sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 

400,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır. 

21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç 

Başvuru Günü 2 Aralık 2022 tarihi olacaktır. 

III- Sınav Tarihi, Sınav Yeri ve Başlama Saati 

Sınav 24/12/2022 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak 

ve 120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına 

alınmayacaklardır. 

IV- Sınav Konuları 

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 

ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK): 

1) Türkçe, 

2) Matematik, 

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

4) Temel Yurttaşlık Bilgisi 

Alan Bilgisi Testi (AB): 

1) Genel Muhasebe 

2) Türkiye Ekonomisi 

V- Sınavın Değerlendirilmesi 

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate 

alınmayacaktır. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen 

sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması 

suretiyle puanlama yapılacaktır. 
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Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait doğru cevap 

sayıları ayrı ayrı hesaplanacak ve hesaplanan doğru cevap sayıları adayların ham puanı olacaktır. 

Sınava giren adayların ham puanları kullanılarak iki testten her biri için ortalama ve 

standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak 

iki testten her biri için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart 

puanlara dönüştürülecektir. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanının yüzde 60’ı ile Alan Bilgisi Testi 

standart puanının yüzde 40’ı toplanacak ve bu şekilde adayın Ağırlıklı Puanı hesaplanmış 

olacaktır. 

Ağırlıklı puanlar, 100 üzerinden puana dönüştürülecek ve bu puan adayın “Sınav Puanı” 

olacaktır. 

Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almış adaylar arasından en yüksek 

puan alan adaydan başlamak üzere; 

- Genel Katılımcı grup için ilk 35 aday (35 inci adayla aynı puanı alan adaylar dâhil) asil, 

35 inci adayı takip eden 4 kişi (4 üncü adayla aynı puanı alan adaylar dâhil) yedek olarak,  

- Bilgi Teknolojileri katılımcı grup için ilk 35 ve (35 inci adayla aynı puanı alan adaylar 

dahil) asil,  35 inci adayı takip eden ilk 4 aday (4 üncü adayla aynı puanı alan adaylar dahil) 

yedek olarak belirlenecektir. Asil olarak belirlenen adaylar doğrudan, asil adayların arasından 

eğitime katılmayanların yerine ise katılmayan aday sayısı kadar yedek aday puan sırasına göre İç 

Denetçi Sertifika Eğitimine katılmaya hak kazanacaktır.  

VI- Sınav Sonucu ve İtiraz 

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca 

sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin 

http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 

öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan 

belirtilecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik 

ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün 

sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile 

birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav 

tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz 

belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye 

eklenmelidir.) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte 

ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem 

Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye 

başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük 

dava açma süresini durdurmaz.). 

VII-Hak İddia Edilemeyecek Durumlar: 

Sınavda başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile 

sonradan sınava giriş şartlarını taşımadığına karar verilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Kendilerine Kamu İç Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır ve ayrıca haklarında 

işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 

    12814/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 

İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim 

üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak şekilde 

hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil 

başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına], 

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-

bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik 

ortamdaki 4 (dört) adet CD/USB’yi], 

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 

metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

İlk Başvuru Tarihi : 24.10.2022 

Son Başvuru Tarihi : 07.11.2022 

ADRES: 

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı 

Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN 
KADRO 

SAYISI 

YABANCI

DİL 

PUANI 

Özel Şart 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 85 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

alanında doktora derecesine

sahip olmak. Lisansüstü 

seviyede ders vermiş olup,

Tümör heterojenitesi 

konusunda yayımlanmış 

çalışmalara sahip olmak. 

    12846/1-1 



24 Ekim 2022 – Sayı : 31993 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci 

maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 17 (on 

yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) yapılan 

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas 

alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli 

pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 28/11/2022 - 

02/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. 

KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce 

dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) 

olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim 

personeli istihdam edilecektir.  

1.BAŞVURU ŞARTLARI: 

A-GENEL ŞARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret 

tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 

olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 

kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 

prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 

dikkate alınır.) 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
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f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 

hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf 

askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip 

olmak, 

i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR 

B.1. Proje Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Bilişim sistemleri konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak, 

c) Kullanıcı sayısı 10.000 (on bin) den fazla olan en az üç yazılım projesinde en az birer 

yıl proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak, 

d) Yazılım kapsam yönetimi, yazılım geliştirme metotları, kurumsal mimari modelleme 

ve gereksinim analizi süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

e) Kurumsal bilişim projelerinde teknik şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 

f) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri 

(entity relationship diagrams), UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve 

geliştirme deneyimine sahip olmak,  

g) Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak, 

h) SPICE veya CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

i) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının 

doğrulamasına yönelik test süreçleri, teknik ve otomasyon araçlarının yönetimi hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

j) Takım çalışmasına yatkın çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, analitik 

düşünce yapısına sahip olmak, 

k) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

l) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

m) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, 

gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,  

n) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin 

geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak, 

o) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

p) İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

q) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS 

teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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r) Ön yüz geliştirme teknolojileri (VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım 

elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

s) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe 

sahibi olmak, 

t) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

u) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

v) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

w) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, SAML, 

Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

x) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya Project 

Management Institute (PMI) onaylı eğitim kurumlarından eğitimini almış olduğunu belgelemek, 

y) TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitim, katılım veya iç 

denetçi sertifikalarından en az birisine sahip olmak, 

z) ITIL Foundation sertifikasına sahip olmak veya yetkili eğitim kurumlarından eğitimini 

almış olduğunu belgelemek. 

B.2. Kıdemli Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına 

kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 4 (dört) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Microsoft .NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede 

deneyim sahibi olmak, 

c) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns 

konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak, 

f) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,  

g) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak, 

h) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible 

Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak, 

i) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 

j) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak, 

k) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) 

konularına hakim olmak, 

l) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak,  

m) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak, 

n) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak 

yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak, 
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o) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

p) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

q) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

r) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmak, 

s) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

t) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına 

kadar)  

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Microsoft .NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede 

deneyim sahibi olmak, 

c) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi 

olmak, 

d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak, 

e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML) 

Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak, 

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak, 

h) Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets 

(CSS) konularına hakim olmak, 

i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

j) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

k) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak, 

l) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmak, 

m) Tercihen ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini 

kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak. 

B.4. Kıdemli Yazılım Test Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 

katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi 

konusunda en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 

c) Programlama konusunda bilgi sahibi olmak,  

d) SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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e) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Test süreçleri konusunda deneyimli olmak, 

g) Test senaryoları üretme ve uygulama becerisine sahip olmak, 

h) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,  

i) Ara yüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,  

j) APl Test araçları (PostMan, SoapUI) kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,  

k) JMeter, Octopus vb. araçlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak,  

l) Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak,  

m) ITIL Foundation Certificate in IT Service Management sertifikasına sahip olmak, 

n) Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında tecrübe sahibi 

olmak. 

B.5. Kıdemli İş Analisti (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 5 

(beş) yıl tecrübesi bulunmak, 

c) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans 

ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak, 

d) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,  

e) Test süreçleri konusunda deneyimli olmak, 

f) Test senaryoları üretme ve uygulama becerisine sahip olmak, 

g) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve 

prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

h) Kurumsal uygulamaların geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

i) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

j) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

k) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

l) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

m) Temel SQL bilgisine sahip olmak, 

n) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak, 

o) Tercihen mobil uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak. 

B.6. İş Analisti (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz yazılımlarında (MS Visio, 

Smartdraw, MS Project vb.) tecrübe sahibi olmak, 

c) EPC, UML veya BPMN konularında tecrübe sahibi olmak, 

d) Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak,  

e) UX & Usability çalışmalarında bilgi sahibi olmak, 
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f) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi 

araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak, 

g) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak, 

h) Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak, 

i) Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak. 

j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak, 

k) Servis yönelimli mimari (SOA) konusunda bilgi sahibi olmak, 

l) İlişkisel veri tabanı konusunda bilgi sahibi olmak. 

B.7. Oracle Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 

katına kadar)  

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Oracle veri tabanı sistemleri yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

d) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak, 

e) Oracle Dataguard, Goldengate kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 

f) ZFS Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Oracle Veritabanı kurulum, yönetim ve bakım konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

h) Oracle Veritabanı patch ve upgrade konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

i) Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster) konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

j) Oracle Exadata konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

B.8. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 

3 katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 

c) PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 

d) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

f) İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak, 

g) PostgreSQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

h) PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım 

(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,  

i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri 

derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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j) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 

B.9. LINUX Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına 

kadar)  

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Teknik dokümantasyon okuma ve yazışma yapabilecek derecede İngilizce bilmek, 

c) İyi derecede network bilgisine sahip olmak,  

d) Linux bonding yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak, 

e) Linux açılış sistemi ve GRUB Ön Yükleyici yazılımı kurulumu ve yönetimi hakkında 

bilgi sahibi olmak, 

f) Paket yönetimi konusunda tecrübeli olmak, 

g) Kullanıcı hesap ve grup yönetimi, Linux dosya sistemi yapısı ve hiyerarşisi konusunda 

tecrübeli olmak, 

h) Text manipülasyon işlemleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

i) Linux servis yönetimi ve systemctl konularında bilgi sahibi olmak, 

j) Cron ve Anancron üzerinden zamanlanmış görevler düzenleme konusunda tecrübeli 

olmak,  

k) Linux sistemleri üzerinde Docker Container kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübeli 

olmak, 

l) Kaynak kodlardan program kurma tecrübesine sahip olmak, 

m) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak, 

n) DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, SSH, Apache, Nginx ve repo konularına hakim 

olmak, 

o) SAN konfigürasyonu konusunda tecrübeli olmak, 

p) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak, 

q) LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve 

daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak, 

r) VMware ve RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına hakim olmak, 

s) Yüksek erişilebilirlik, iş sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

t) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek 

• Red Hat Certified Engineer (RHCSA) veya üstü, 

• Linux Professional Institute LPIC-1 veya üstü. 

u) PCAP – Certified Associate in Python Programming veya üstü sertifikaya sahip olmak. 

B.10. Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 

2 katına kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim 

teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
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c) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

f) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az biri hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

g) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme 

Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme 

Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi 

olmak, 

h) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek 

• 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) alınmış Cisco CCNA ya da Huawei HCIA 

(Dengi ve üzeri sertifikalar da kabul edilecektir.) 

• 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) alınmış Checkpoint CCSA, Fortinet NSE4 veya 

Paloalto PCNSA (Dengi ve üzeri sertifikalar da kabul edilecektir.) 

• 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) alınmış CEH (Certified Ethical Hacker) (Dengi 

ve üzeri sertifikalar da kabul edilecektir.) 

B.11. Siber Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına 

kadar) 

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim 

personeli olarak istihdam edilecektir.  

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Siber Güvenlik alanında en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 

c) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip etmek, 

d) Bilgi güvenliği çözümleri (Firewall, IPS/IDS, WAF, Vulnerability Assessment, 

Database Security, SIEM, Anti Virüs, PAM vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Zafiyet tarama araçlarını (Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Suite vb.) ileri seviye 

kullanabiliyor olmak, 

f) UNIX, Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak, 

g) Yazılım güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak, 

h) Veri tabanı sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak, 

i) Güncel zafiyetlere ve saldırı türlerine hâkim olmak, 

j) Anti Virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda bilgi sahibi olmak, 

k) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

l) Red Team/Blue Team ve olay müdahalesi çalışmalarında kullanılabilecek yazılım 

(bash, python vb.) bilgisine sahip olmak, 

m) Metasploit, Burp Suite, Cobalt Strike, Empire gibi siber saldırgan bakış açısı ile 

kullanılacak araçlarla uygulamalı deneyim sahibi olmak, 

n) Adli Bilişim alanında bilgisayar veya bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlarla 

ilgili olay yerinin analiz edilmesi, verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile 

ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli 

makamlara sunulmasını sağlamak konusunda bilgi sahibi olmak, 
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o) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, KVKK, ITIL GDPR konularında bilgi sahibi olmak, 

p) MITRE ATT&CK Framework ve OWASP hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 

q) Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hâkim olmak, 

r) Zafiyet tarama, sisteme erişim, hak yükseltme, sistemlerde yatay hareket, erişimi 

koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hâkim olmak, 

s) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri 

tabanı sistemlerine sızma testi yapma konusunda tecrübe sahibi olmak, 

t) TCP/IP ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak, 

u) HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak, 

v) Aşağıda yer alan sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek 

• Sertifikalı Web Uygulamaları ve Veritabanları Sızma Testi Uzmanı (Belge TSE 

tarafından TS 13638 standardı kapsamında verilmiş olmalıdır.) 

• Offensive Security Certified Professional (OSCP) 

• Offensive Security Web Expert (OSWE) 

• GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN) 

• GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) 

• eLearn Security Certfied Penetration Tester eXtreme (eCPTXv2) 

• eLearn Security Web Application Penetration Tester eXtreme (eWPTXv2) 

• Licensed Penetration Tester (LPT) 

2.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 

a) Adaylar, başvurularını 24/10/2022 - 11/11/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre 

içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.  

c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.  

3.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a) https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41828/0/ozgecmisdoc.doc linki üzerinden indirilerek 

doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş, 

b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlette yer almayan ve ÖSYM 

tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) 

(Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 

değerlendirilecektir), 

c) Yurtdışındaki üniversitelerin “genel şartlar altında yer alan bölümlere denk 

bölümlerinden” mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye 

alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan 

“Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet 

üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur) 

d) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-Devletten 

alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi 

gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti 

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe 

süresini doldurmuş olması gerekmektedir. 
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e) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini 

bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler), 

f) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar, 

g) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sağlığı 

yerindedir raporu” istenilecektir. 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı 

esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.  

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon 

sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır. 

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla 

adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir. 

d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde 

21/11/2022 - 25/11/2022 tarihleri arasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin 

bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup 

ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

5.SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.  

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (e), (h) ve (i) bentleri ile 

pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır. 

d) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular 

sorulacaktır. 

e) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir. 

6.SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.  

b) Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı 

sayılacaktır. 

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası 

oluşturulacaktır. 

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında Üniversiteler 

Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık 

Bakanlığı Merkez Binasında yapılacaktır.  

e) Covid-19 salgını nedeniyle sözlü ve uygulamalı mülakat tarihi ertelenebilir, mülakat 

yapılacak yer Ankara ilinde olmak şartıyla başka bir yerde yapılabilir. Tarih ve yer bilgisinde 

değişiklik olması halinde sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün önce ilan 

edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 
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7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA 

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 17 (on yedi) dir. 

b) Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri ve sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir.  

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde 

postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş 

günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa 

istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir. 

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir 

mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 

başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek 

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

f) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların 

sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur.  

8.SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

Özel 

Şartlar 
Bilişim Personeli Pozisyonu 

Aylık Brüt 

Sözleşme 

Ücreti Katsayı 

Tavanı 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Aylık Brüt 

Sözleşme 

 Ücreti Tavanı 

(TL) 

B.1. Proje Yöneticisi  4 katına kadar 1 65.109,80 

B.2. Kıdemli Yazılım Uzmanı  3 katına kadar 4 48.832,35 

B.3. .Net Yazılım Uzmanı  2 katına kadar 3 32.554,90 

B.4. Kıdemli Yazılım Test Uzmanı  3 katına kadar 1 48.832,35 

B.5. Kıdemli İş Analisti 3 katına kadar 1 48.832,35 

B.6. İş Analisti  2 katına kadar 1 32.554,90 

B.7. Oracle Veri Tabanı Uzmanı  3 katına kadar 1 48.832,35 

B.8. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı  3 katına kadar 1 48.832,35 

B.9. LINUX Sunucu Uzmanı  3 katına kadar 1 48.832,35 

B.10. Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı  2 katına kadar 2 32.554,90 

B.11. Siber Güvenlik Uzmanı  3 katına kadar 1 48.832,35 

TOPLAM   17   

*Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vb.) 

başkaca bir ödeme yapılamaz. 

*Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

*Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 yılı için 

belirleyeceği oranda arttırılacaktır. 

İletişim Bilgileri  

Tel: 0 312 471 83 50 12785/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların; 
a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini 

kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*) kadrosu için 7 (yedi); 
Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve, 

b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı, ile birlikte şahsen başvuruda bulunması 
gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine 
ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır. 

(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya 
Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir. 

(**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş 
olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında 
ayrıca teslim etmesi gerekir. 

Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup, yalnızca Başvuru 
Evrakından 1 (bir) takım çıktı getirilecektir. 

BAŞVURU EVRAKI: 
1. Kadroya Başvuru Dilekçesi 
2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu 
3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 
4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş 
5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil 

Belgesi (***) 
6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***) 
7. Askerlik Durum Belgesi (***) 
8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***) 
9. Sertifika, yeterlilik belgesi, iş deneyimi ve/veya yurtdışı deneyimine ilişkin belge ve 

benzeri diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı) (***) 
10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf 
11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve 

Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu) 
12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 

boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.) 
 (***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış 

belge 
GENEL AÇIKLAMALAR: 
1) Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör unvanı almış adaylar 

başvuramaz. 
2) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda 

bulunan “Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar” sekmelerinden veya 
https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web 
adresinden erişim sağlanabilir. 
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3) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

4) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

5) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir. 

6) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekir. 

7) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır. 

8) Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

9) “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne 

www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire 

Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler 

web adresinden erişim sağlanabilir. 

10) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması 

yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması 

durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir. 

11) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK 

Başkanlığı’nın 18.03.2022 tarihli, 20098 sayılı yazısıyla bildirilen ve 16.03.2022 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı ile; YÖK 

Başkanlığı’nın 15.08.2022 tarihli, 58152 sayılı yazısıyla bildirilen ve 03.08.2022 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen ilave atama izni kontenjanları 

dâhilinde yapılacak olup, atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir. 

12) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

13) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 24.10.2022 

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 07.11.2022 (mesai saati bitimi itibariyle) 

DUYURULUR. 

ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 

TIBBİ PATOLOJİ PROFESÖR 1 
Meme ve Endokrin Patolojisi konularında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

TIBBİ PATOLOJİ PROFESÖR 1 
Dermatopatoloji ve Göz Patolojisi konularında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

GÖZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 
Behçet Hastalığı ve Uveit konularında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

GÖZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 Oküloplasti konusunda bilimsel çalışmaları olmak. 

GENEL CERRAHİ PROFESÖR 1 
Hepatobilier Cerrahi ve Transplantasyon Cerrahisi 

üzerine deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak. 

İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 Hematoloji Uzmanı olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 2 

Çocuk Metabolizma Hastalıkları veya Çocuk Beslenme 

ve Metabolizma Hastalıkları alanında Doçent unvanı 

almış olmak. 
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ADLİ TIP PROFESÖR 1 
Adli Bilimler alanında Doçent unvanı almış olmak, Adli 

Kimliklendirme konusunda bilimsel çalışmaları olmak. 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK 

MİKROBİYOLOJİ 
PROFESÖR 1 

İmmünoloji ve Hastane Enfeksiyonları alanında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi üzerine bilimsel 

çalışmaları olmak. 

KARDİYOLOJİ PROFESÖR 1 
ICD ve Elektrofizyoloji konularında bilimsel çalışmaları 

olmak. 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 - 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ PROFESÖR 1 
Tüp Bebek Sertifikasına sahip olmak ve bu alanda 

deneyimli olmak. 

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK 

CERRAHİ 
DOÇENT 1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmak. 

TIBBİ PATOLOJİ DOÇENT 1 
Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Patolojisi 

konularında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak. 

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak. 

KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 
Girişimsel Kardiyoloji konusunda deneyimli ve bilimsel 

çalışmaları olmak. 

NÖROLOJİ DOÇENT 1 Epilepsi konusunda bilimsel çalışmaları olmak. 

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DOÇENT 1 Saç Hastalıkları konusunda bilimsel çalışmaları olmak. 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 
HIV, ilaç direnci ve biyoinformatik konularında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 
Helicobacter pylori konusunda bilimsel çalışmaları 

olmak. 

GENEL CERRAHİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 
Endokrin Cerrahisi konusunda bilimsel çalışmaları 

olmak. 

TIBBİ PATOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK 

MİKROBİYOLOJİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak. 

RADYOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Çocuk Radyoloji Uzmanı olmak. 

RADYOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 
Meme Radyolojisi konusunda deneyimli ve bilimsel 

çalışmaları olmak. 

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı olmak. 

İÇ HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı 

olmak. 

İÇ HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Nefroloji Uzmanı olmak. 

TIP TARİHİ VE ETİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Salgın Hastalıkları Tarihi 

alanında Doktora yapmış olmak ve ''Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olmak. 

TIBBİ BİYOKİMYA DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Sağlık Bilimleri alanında Doktora yapmış olup Yaşlanma 

Biyokimyası ve Redoks Homeostasisi alanlarında 

bilimsel çalışmaları olmak ve ''Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olmak. 
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ÇOCUK CERRAHİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak. 

PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK 

CERRAHİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı 

olmak. 

TIBBİ FARMAKOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıbbi Farmakoloji Uzmanı 

olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Tıbbi 

Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak. 

SPOR HEKİMLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup Spor Hekimliği Uzmanı 

olmak. 

FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 
Hemşirelikte Yönetim alanında Yüksek Lisans ve 

Doktora yapmış olmak. 

HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DOÇENT 1 

Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) 

alanında Doçent unvanı almış 

olmak ve Bilişsel Tanı Modellemesi alanında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 

EĞİTİMİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Eğitim Teknolojisi alanında Doktora yapmış olmak ve 

Eğitim ve Özel Eğitime 

Teknoloji Entegrasyonu konularında bilimsel çalışmaları 

olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ PROFESÖR 1 - 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 - 

MEKANİK PROFESÖR 1 - 

YAPI PROFESÖR 1 - 

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DOÇENT 1 - 

BİYOMEDİKAL DOÇENT 1 - 

CEVHER HAZIRLAMA DOÇENT 2 - 

YAPI DOÇENT 1 - 

ANALİTİK KİMYA DOÇENT 1 - 

FİZİKO KİMYA DOÇENT 1 - 

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI DOÇENT 1 - 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 - 

YAPI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 - 

ANALİTİK KİMYA DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 - 

TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 - 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

GERONTOLOJİ DOÇENT 1 

Psikiyatri Hemşireliği alanında Doçent unvanı almış 

olmak ve Gerontoloji alanında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

ODYOLOJİ DOÇENT 2 
Odyoloji veya Dil ve Konuşma Terapisi alanında Doçent 

unvanı almış olmak. 

GERONTOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Gerontoloji lisans mezunu olup Sosyal Hizmet alanında 

Doktora yapmış olmak ve 

Gerontolojik Sosyal Hizmet alanında bilimsel çalışmaları 

olmak. 
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EBELİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 
Ebelik lisans mezunu olup Ebelik alanında Doktora 

yapmış olmak. 

SOSYAL HİZMETLER DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 
Sosyal Hizmet alanında Yüksek Lisans ve Doktora 

yapmış olmak. 

ODYOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 

Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Dil ve 

Konuşma Terapisi alanlarından 

birinde Doktora yapmış olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ PROFESÖR 1 - 

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ DOÇENT 1 - 

SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇENT 1 - 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ PROFESÖR 2 

Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Doğum ve 

Jinekoloji alanında Doktora yapmış 

olmak. 

VETERİNERLİK CERRAHİSİ PROFESÖR 1 
Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Cerrahisi 

alanında Doktora yapmış olmak. 

VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Besin Hijyeni ve 

Teknolojisi alanında Doktora 

yapmış olmak. 

DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Dölerme ve Suni 

Tohumlama alanında 

Doktora yapmış olmak. 

VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE 

TOKSİKOLOJİSİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Farmakoloji ve 

Toksikoloji alanında Doktora 

yapmış olmak. 

VETERİNERLİK PATOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 
Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Patoloji alanında 

Doktora yapmış olmak. 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

DERİ TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 

Deri Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve 

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı 

almış olmak. 

ELEKTRİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 

Elektrik, Enerji, Enerji Teknolojileri, Enerji Bilim ve 

Teknolojisi, Elektronik, Elektrik ve 

Elektronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının 

birinde Doktora yapmış olmak. 

NANOTEKNOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

NANOTEKNOLOJİ PROFESÖR 1 

Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmış ve bu 

alanda Doçent unvanı almış olmak ve Nanokompozit 

Nanoparçacık üretimi ve uygulamaları alanlarında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

BİYOTEKNOLOJİ PROFESÖR 1 

Kimya alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanda 

Doçent unvanı almış olmak. Kimyasal ve biyolojik 

bileşenlerin tespiti için metot geliştirme, gıda, sensör, 

toksik bileşen tespiti ve gıdalarda DNA tespiti 

alanlarında bilimsel çalışmaları olmak. 

 12798/1-1 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili 
maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. 

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen 
belgeler ile birlikte 07.11.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla 
aşağıda belirtilen adrese başvurusunu yapmalıdır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde 
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve 
sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı 

açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir. ) 
2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş. 
3- 1 adet Fotoğraf. 
4- Nüfus cüzdan fotokopisi. 
5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret 

olarak). 
6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren 

onaylı belge. 
7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda 

ALES Sonuç Belgesi. 
8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi. 
9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge. 
10. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv kaydı olmadığına dair belge 
11. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu kararları esastır. 

Başvuru Adresi: 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı 
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul 
 

Kod 
Kadro 
Unvanı 

Adet Birimi 

YDS 
veya 

Eşdeğeri 
(en az) 

ALES 
PUANI 
(en az) 
(Alanı) 

Özel Şartlar 

1 
Araş. 
Gör 

1 

Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 
Türk Dili ve 

Edebiyatı Anabilim 
Dalı 

70 
70 

(Sözel) 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünden mezun olmak, Türk 
Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalında tezli yüksek lisans 
yapıyor, yapmış veya doktora 
yapıyor olmak. 

2 
Araş. 
Gör. 

1 

İlahiyat Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimler Bölümü 
İslam Hukuku 
Anabilim Dalı 

*95 
85 

(Sözel) 

Türkiye’deki bir üniversitenin 
“İslam Hukuku” veya “Temel 
İslam Bilimleri (İslam Hukuku)” 
programında doktora yapıyor 
olmak. 

*YDS veya eşdeğeri İngilizce veya Arapça dil sınavından en az 95 puan almış olmak. 
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Sınav Takvimi 

Duyuru Başlama Tarihi 24.10.2022 

Son Başvuru Tarihi 07.11.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi 11.11.2022 

Sınav Giriş Tarihi 16.11.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi 28.11.2022 

 12864/1/1-1 
—— • —— 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
“2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile 

“İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili 
maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde 

çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. 
Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde 

başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık 
fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve arşiv kaydı, 

noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin 
örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), 

bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) 
kopyası ile, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi 

(başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile 
birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı 

suretini, adli sicil ve adli arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek 
lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite 

web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve 
dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 
34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
kabul edilmiş olması şarttır. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 07.11.2022 
Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması 

gerekmektedir. 
Adresi: 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul 

 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Kod Birim Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adet Açıklama 

1 
Hukuk 

Fakültesi 
Özel Hukuk 

Medeni Usul 

ve İcra İflas 
Hukuku 

Doçent 1 

Medeni Usul ve İcra 

İflas Hukuku 
alanında doçent 

unvanı almış ve bu 
alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 



24 Ekim 2022 – Sayı : 31993 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

2 
Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 

Klinik 

Psikoloji 
Doçent 1 

Uygulamalı Psikoloji 

alanında doçent 

unvanı almış ve bu 

alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

3 
Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 

Klinik 

Psikoloji 

Dr. 

Öğretim 

üyesi 

1 

Psikoloj alanında 

doktora yapmış ve bu 

alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

4 
Edebiyat 

Fakültesi 
Felsefe 

Sistematik 

Felsefe ve 

Mantık 

*Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Felsefe alanında 

doktora yapmış ve 

İlim Felsefesi, Zihin 

Felsefesi, Sinirbilim 

alanları üzerine 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

5 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

Kelam ve 

İslam 

Mezhepleri 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Temel İslam ve 

Bilimleri Anabilim 

Dalı Kelam alanında 

doktora yapmış ve bu 

alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

6 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Ekonomi 

*Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

İslam Ekonomisi ve 

Finans alanında 

doktora yapmış 

ve Kalkınma 

Mikrofinans 

alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak 

(*) Bu kadroya başvuranların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki 

yabancı dilde (İngilizce) ders verebilme koşulunu sağladığına ilişkin belgeye sahip olması 

gerekmektedir. 

Duyurulur. 12864/2/1-1 
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 ve 50/d 

maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Genel şartlar 

(1)  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 

enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 

üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 

yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 

yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

(5)Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında 

lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir 

koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. 

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına 

ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir. 

(7) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma 

görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde 

yapılır. 

(8) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafına birinci 

cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Araştırma görevlisi kadrosuna 

başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak gerekir.” 

Özel şartlar 

(1) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
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(2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

Muafiyet: 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler: 
Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip 

adaylar, 
(1) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu dilekçesi veya üniversitemiz personel daire 

başkanlığının internet sitesinden temin edeceği başvuru formu, 
(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
(3) 2 (İki) adet vesikalık fotoğraf, 
(4) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu özgeçmişi veya Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığı’nın internet sitesinden temin edeceği özgeçmiş formu, 
(5) Mezuniyet Belgesi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek 

lisans / doktora / sanatta yeterlik) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde 
onaylanmış fotokopisi veya noter onaylı fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet 
adresinden alınan internet çıktısı, 

(Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belgenin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi) 

(6) Transkript (Not Çizelgesi) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde 
onaylanmış fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / 
doktora / sanatta yeterlik) veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet 
çıktısı, 

(7) İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik 
öğrenci belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya 
www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı, 

(8) Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet 
belgesi, 

(9) Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu 
(çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler, 

(10) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (üzerinde 
sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı), 

(11) Merkezi yabancı dil sınavı (YDS veya YÖKDİL) ya da eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu'nca kabul edilen bir dil sınavının sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu 
bulunan internet çıktısı), 
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(12) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (Askerlik Şubelerinden veya 

www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden), 

(13) Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine 

kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili 

birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacak olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

olmayacaktır. 

(14) Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat 

eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

(15) İdare gerekli gördüğü takdirde “ilanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
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D
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YERİ AÇIKLAMA 

2022/015 
Güzel 

Sanatlar 
Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı 

Grafik 
Tasarımı 

Araştırma 
Görevlisi 6 1 SÖZ 

70 50 

Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 
Dekanlığı 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi Görsel 
İletişim Tasarımı 
Bölümü Mezunu 
olmak, Sanatta 
Yeterlik yapıyor 

olmak, motion grafik 
alanında çalışmaları 

olmak. 

2022/016 Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Donanımı 

Araştırma 
Görevlisi 5 1 SAY 

70 50 
Mühendislik 

Fakültesi 
Dekanlığı 

Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği veya 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
bölümlerinden 

mezun olmak ve 
Bilgisayar 

Mühendisliği ya da 
Yazılım Mühendisliği 

alanında yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

2022/17 Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik- 
Elektronik 

Mühendisliği 
Elektronik Araştırma 

Görevlisi 5 1 SAY 
70 50 

Mühendislik 
Fakültesi 
Dekanlığı 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 

alanında lisans 
derecesine sahip 
olmak. Elektrik 

Elektronik 
Mühendisliği 

alanında yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

2022/18 Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği Termodinamik Araştırma 

Görevlisi 5 1 SAY 
70 50 

Mühendislik 
Fakültesi 
Dekanlığı 

Mühendislik 
Fakültesi Makine 

Mühendisliği Bölümü 
mezunu olmak ve 

Makine Mühendisliği 
alanında yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 24/10/2022 
Son Başvuru Tarihi : 07/11/2022 (mesai bitimi)  
Ön Değerlendirme Tarihi : 11/11/2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 15/11/2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 18/11/2022 
Sonuçlar, www.dpu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


